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Cieľová skupina: 14+

Čas: 90 minút (vrátane premietania 57 min. filmu)

Pomôcky: projektor, počítač s prístupom na internet, 
tabuľky s nápismi „úplne súhlasím“ a „úplne nesúhlasím“.

Ciele:

•	 Žiaci a žiačky si zopakujú si zopakujú pojem trvalo udr-
žateľný rozvoj;

•	 na základe filmu kriticky zhodnotia zapájanie mladých 
ľudí do ochrany životného prostredia;

•	 zaujmú stanovisko a dokážu ho podporiť argumentmi.

Postup:

Úvod: (10 – 15 minút)

1. Pred premietaním žiakom a žiačkam oznámte, že sa 
budete venovať téme ochrany životného prostredia. 
Vyzvite ich, aby sa zapojili do aktivity nazvanej Názo-

rová škála. Ich úlohou bude postaviť sa v priestore na 
pomyselnú čiaru podľa toho, aký názor zastávajú. Na 
opačné konce triedy viditeľne zaveste alebo prilepte 
papiere s nápismi „úplne súhlasím“ a „úplne nesúhla-
sím“. Názorová škála sa rozpína medzi nimi.

2.  Povedzte im, že prečítate tri výroky. Podľa toho, ako sa  
k nim stavajú, nájdu svoju pozíciu na názorovej škále. 
Zdôraznite, že žiadna odpoveď nie je správna. Zároveň 
sa môžu zdať niektoré výroky kontroverzné, ale vysvetli-
te, že je to práve za účelom rozprúdenia debaty.

3.  Prečítajte nasledovné výroky:

•	 	Je	našou	povinnosťou	zachovať	životné	prostredie	
v	stave,	ktorý	umožní	kvalitný	a	dôstojný	život	aj	
ďalším	generáciám.	(Povedzte,	že	tento	stav	nazý-
vame	aj	trvalo	udržateľný	rozvoj.)

•	 	Mladý	človek	by	 sa	mal	usilovať	o	 zmenu	 svojho	
okolia	k	lepšiemu.

•	 	Ekonomický	rast	a	ochrana	životného	prostredia	sa	
navzájom	vylučujú.	

Riikka žije v malom meste na severe Fínska, ktorého okolitá príroda mala zostať na-
vždy nedotknutá, keďže je začlenená do siete chránených lokalít Natura 2000. Keď 
jedna z najväčších medzinárodných ťažobných spoločností prejaví záujem o ťažbu 
kovov na chránenom území, študentka sa rozhodne konať. Na svoju stranu však 
musí získať nielen vlastného otca, ale aj niekoľko členov mestského zastupiteľstva. 
Tí v ponuke ťažiarov vidia najmä príležitosť na miestny ekonomický rozvoj.

Riikka márne vysvetľuje, že priemyselná ťažba predstavuje pre región hrozbu a pre 
ďalšie generácie už nezostane zo vzácnej prírody vôbec nič. Dokument ukazuje prí-
beh motivovaného dievčaťa, ktoré medzi dospelými zakúša prvé prehry, ale seba-
vedome pokračuje v boji.

AKTIVISTKA

AKTIVITA 1

(Activist / Petteri Saario / Fínsko / 
2017 / 57 min / české titulky)

Aktivistka Človek v ohrození, n. o.

Témy filmu: ochrana prírody, postavenie jednotlivca v spoločnosti, aktivizmus mladých
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 Keď žiaci a žiačky zaujmú miesta na názorovej škále, 
spýtajte sa ich, prečo si vybrali práve svoju pozíciu. 
Môžete sa štylizovať aj do úlohy tzv. diablovho advoká-
ta, kedy prinášate do diskusie aj také aspekty, ktorým  
v skutočnosti neveríte, ale považujete ich vyslovenie 
za dôležité.  

4.  Poďakujte sa všetkým za to, že sa podelili o svoje názo-
ry. Povedzte im, že si pozriete dokumentárny film o fín-
skom dievčati menom Riikka, ktoré sa snaží o záchra-
nu vzácnej prírody pred ťažbou nerastných surovín  
v blízkosti jej domova. Film trvá 57 minút a po ňom 
bude nasledovať diskusia. 

Premietanie filmu: (57 minút)

Premietnite film Aktivistka.

Reflexia a diskusia po filme: (15 minút)

Po zhliadnutí filmu otvorte diskusiu s využitím nasledujúcich 
otázok:

•	 Vo	 filme	 sa	 Riikka	 dostáva	 do	 konfliktu	 so	 svojím	 ot-
com,	 ktorý	 nesúhlasí	 s	 jej	 aktivitami.	 Máte	 podobné	
skúsenosti	 s	nepochopením	 rodičov?	Ak	áno,	 ako	ho	
prekonávate?	

•	 Má	zmysel	sa	politicky	angažovať	v	takom	mladom	veku?

•	 Je	podľa	vás	správne	ťažiť	nerastné	suroviny	v	chráne-
ných	oblastiach?	

•	 Ako	bude	 vyzerať	 životné	 prostredie	 o	 tridsať	 rokov?	
Myslíte	si,	že	vám	bude	poskytovať	rovnaké	podmien-
ky	na	život	ako	vašim	rodičom?	Kto	je	zodpovedný	za	
ochranu	životného	prostredia?	

•	 Viete	si	predstaviť,	že	by	ste	sa	aj	vy	angažovali	vo	svo-
jom	okolí?	Ak	áno,	v	akej	oblasti?

•	 Poznáte	aktivistu	či	aktivistku,	ktorí	sú	súčasťou	ochra-
nárskeho	združenia?

•	 Riikka	vo	filme	hovorí:	„Za	dnešné	politické	rozhodnutia	
budú	 niesť	 následky	 až	mladšie	 generácie.“	 Súhlasíte		
s	týmto	výrokom?	Prečo?	Viete	uviesť	príklad	iných	ty-
pov	rozhodnutí,	ktorých	dopady	budú	znášať	budúce	
generácie?

•	 Riikka	bojuje	proti	 ťažbe	nerastných	 surovín	 v	 chráne-
ných	územiach,	ale	možností	zapojenia	sa	do	ochrany	
prírody	je	omnoho	viac.	Napadajú	vám	konkrétne	aktivi-
ty,	ktoré	môžete	robiť	pre	ochranu	životného	prostredia?	

Človek v ohrození, n. o.Aktivistka
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Človek v ohrození, n. o.Aktivistka

Cieľová skupina: 14+

Čas: 45 minút

Pomôcky: tabuľa, písacie potreby, vytlačené prílohy.

Ciele:

•	 Žiaci a žiačky si analyzujú konkrétne príklady občianskych 
iniciatív na Slovensku;

•	 identifikujú spoločenské problémy, na ktoré iniciatívy  
a občianske združenia reagujú;

•	 kriticky zhodnotia prínosy a prospešnosť uvedených 
občianskych iniciatív.

Postup:

Úvod: (10 minút)

1. Povedzte žiakom a žiačkam, že sa budete rozprávať  
o občianskej angažovanosti a rôznych aktivistoch a ini-
ciatívach na Slovensku. Hodinu začnite tým, že si spra-
víte myšlienkovú mapu. Na tabuľu napíšte spojenie 
„občiansky aktivizmus“ a vyzvite žiakov, aby pripísali 
všetky slová alebo slovné spojenia, ktoré sa im s týmto 
termínom spájajú.

2. Keď všetci zapíšu svoje nápady, slová v mentálnej mape 
ešte zosumarizujte. Zamerajte sa napríklad na to, aké 
majú citové zafarbenie, či ide o konkrétne projekty, ale-
bo skôr vyjadrenie postojov k občianskemu aktivizmu. 

3. Nakoniec sa žiakov a žiačok spýtajte, či poznajú ľudí 
alebo skupiny, ktoré považujú za občiansky angažova-
né. Povedzte im, že sa spoločne oboznámite s niekto-
rými projektmi na Slovensku.

Uvedomenie: (20 minút)

1. Rozdeľte triedu do piatich skupín. Do každej skupiny roz-
dajte potrebný počet textov. Povedzte žiakom, že majú 
10 minút, aby si text prečítali a spoločne identifikovali:

•	 na aký spoločenský problém združenie alebo pro-
jekt reaguje; 

•	 tri konkrétne aktivity, ktoré robí. 

2. Potom každá skupina v krátkosti (maximálne 3 minúty) 
odprezentuje pridelený projekt či občianske združenie. 

3. Po prezentácii diskutujte o tom, ktorá iniciatíva im bola 
najviac sympatická, ktorá je podľa nich najviac spolo-
čensky prospešná a pod. Pýtajte sa prečo.

Reflexia: (10 minút)

Vráťte sa k myšlienkovej mape zo začiatku hodiny. Je niečo, 
čo by ste do nej chceli spoločne doplniť? Prečo? 

Pokračujte diskusiou s využitím týchto otázok:

•	 Čo	motivuje	ľudí,	aby	sa	stali	občianskymi	aktivistami	
alebo	aktivistkami?

•	 Zapojili	by	ste	sa	aj	vy	do	niektorého	z	uvedených	pro-
jektov?	Prečo	áno?	Prečo	nie?	Čo	by	mohol	váš	projekt	
priniesť	študentom,	škole,	komunite	alebo	regiónu?

•	 Existuje	vo	vašom	meste	alebo	okolí	problém,	ktorý	vás	
trápi	 alebo	hnevá?	Rieši	 ho	 už	 niekto?	Ako	by	 sa	 dal	
vyriešiť?	

•	 Cítite	zodpovednosť	za	spoločnosť,	v	ktorej	žijete?	Ale-
bo	zodpovednosť	za	kvalitný	život	vo	vašom	meste	či	
regióne?	Prečo	áno?	Prečo	nie?

Metodická poznámka:

Môžete využiť aj metódu „elevator speech“. Je to 
krátke stručné predstavenie nápadu, produktu či 
osoby. Táto prezentácia by mala byť krátka, napr.  
1 minúta, čo zodpovedá dĺžke jazdy vo výťahu   
(elevator speech – v preklade „výťahová reč“).

AKTIVITA 2
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PRÍLOHA

Človek v ohrození, n. o.Aktivistka

Zelená hliadka

Zelená hliadka je združením občanov, ktorí sa už nedokážu prizerať nahromadeným odpadkom a mestu  
plnému reklamy.

V duchu motta: „Lebo sa nás to týka!“ chceme poukázať na problém odpadu na uliciach v našom meste  
a motivovať ľudí, aby sa angažovali v prospech svojho životného prostredia a bydliska aspoň tým, že nebudú 
množiť odpadky na uliciach. Zároveň chceme poukázať na problematiku premnoženia reklamných zariadení 
v Bratislave. Chceme prispieť k obmedzeniu počtu aspoň nelegálnych reklamných plôch a uvoľniť viac miesta 
pre zeleň a vľúdnejšie verejné priestory.

Nebojme sa nebáť! Cieľom Zelenej hliadky je pomocou komunitných a cielených nielen upratovacích akcií 
vytvoriť neformálnu skupinu obyvateľov, ísť pozitívnym príkladom samosprávam, a tým ich stimulovať/pro-
vokovať k činnosti. Chceme presadzovať riešenia zlepšujúce život v meste a rozšíriť tieto myšlienky za hranice 
Bratislavy.

1

Stanica Žilina-Záriečie

Kultúrny uzol Stanica v budove starej, no stále 
funkčnej železničnej zastávky Žilina-Záriečie je 
priestorom pre súčasné umenie a kolektívom 
aktivistov a priateľov. V našej dramaturgii sa 
snažíme, aby nebola tuctová a oplatilo sa na 
Stanicu naživo chodiť. Stanicu prevádzkuje ob-
čianske združenie Truc sphérique, ktoré vzniklo 
v roku 1998.

Chceme byť prestupným uzlom, v ktorom sa 
kriticky uvažuje, tvorí a vzdeláva. Pokračujeme 
v písaní príbehu malej stanice, kde sa vždy kri-
žovali cesty miestnych obyvateľov i cestujúcich 
zďaleka. Naším jazykom je súčasné umenie.

Prešli tadiaľto stovky tisíc nôh, uskutočnili sa tisíc-
ky akcií: koncertov, divadiel, workshopov, predná-
šok, dielní, premietaní, festivalov. 

Sen o vlastnom priestore pre súčasné umenie 
a komunitnú kultúru sme začali snívať už pred 
dvadsiatimi rokmi. Vytvorili sme si ostrov, kde sa 
stretávame a delíme o skúsenosti, kde vznikajú 
nové veci a nápady, kde sa dá žiť – trochu inak. 
Miesto, ktoré sa odvtedy mení spolu s nami, stá-
le nás baví a dáva nám zmysel. Okrem festiva-
lov, predstavení, koncertov, premietaní, výstav, 
workshopov, rezidenčného centra pre mladých 
umelcov, kaviarne a ďalších aktivít, Stanica naďa-
lej slúži ako čakáreň a predajné miesto lístkov na 
vlak zo Žiliny do Rajca.

2
Podaj ďalej 

Občianske združenie Podaj ďalej najskôr tvori-
la len malá skupina priateľov v Prešove, ktorí si 
chceli navzájom pomáhať, no neskôr ich aktivita 
rástla. Základným cieľom je vytvorenie efektív-
neho a dlhodobo udržateľného modelu pomoci 
jednotlivcom, rodinám, domovom, sociálnym 
centrám či ústavom.

Projekt pomáha spájať tých, ktorí chcú dobro-
voľne a nezištne pomôcť ľuďom v núdzi. Chce 
poukázať na potrebu podať pomocnú ruku a zá-
roveň neplytvať materiálnymi statkami. 

Pomoc je zameraná predovšetkým na darova-
nie oblečenia, drogérie, elektroniky, školských 
potrieb, športových potrieb, ale aj počítačov 
či invalidných vozíkov. Osobitnú časť materiá-
lnej pomoci tvoria zbierky trvanlivých potra-
vín. Účelom zbierok ako Veľká noc v krabici 
od topánok je vyzbierať potraviny na presne  
určený cieľ a miesto. 

Jednorazovými akciami ako Podaj ďalej knihu 
vo forme bezplatnej burzy kníh projekt pred-
chádza plytvaniu a odovzdáva vedomosti aj ľu-
ďom v núdzi. 

Združenie realizuje aj dlhodobé akcie ako napr. 
Podaj ďalej vlasy, kde vďaka zbierke vlasov, ktoré 
následne predá, dokáže kúpiť parochne na mie-
ru napr. onkologickým pacientom. Jednou z naj-
väčších akcií združenia je Vianočný anjel, kde si 
verejnosť môže „adoptovať“ dieťatko na Vianoce  
a potešiť ho plnohodnotným darčekom, čím 
združenie pomohlo už viac ako 200 deťom.

3

http://zelenahliadka.sk/o-hliadke/
https://www.stanica.sk/
http://www.ozpodajdalej.sk/o-nas/
https://www.facebook.com/pg/StanicaZilina/about/
https://www.facebook.com/zelenahliadka/
https://www.facebook.com/ozpodajdalej/
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Človek v ohrození, n. o.Aktivistka

4
Nespi-Spiš

Cieľom občianskeho združenia Nespi-Spiš je vytvorenie platformy na podporu a rozvoj mládeže v spišskom 
regióne. 

Pracujeme s mladými ľuďmi z rôzneho prostredia, usilujeme sa sprístupňovať vzdelanie a ponúkať možnosti 
na sebarealizáciu. Pomáhame slabým a snažíme sa o budovanie zdravej spoločnosti, kde má každý miesto,  
z ktorého je ho vidieť aj počuť. Uvedomujeme si, že spoločnosti sa darí najlepšie, ak sa každý z jej členov môže 
realizovať v úplnosti svojho potenciálu. Robíme všetko preto, aby sme mu umožnili rásť. 

Medzi naše hlavné aktivity patrí vzdelávanie a osveta, šírenie a upevňovanie kritického myslenia, účasť na 
umeleckých a kultúrnych podujatiach a činnosti zamerané na praktickú pomoc ľudom so znevýhodnením. 
Realizovali sme rôzne prednášky, diskusie a workshopy so zaujímavými hosťami, napríklad o poruchách stra-
vovania, o práci v charite či o občianskej angažovanosti.

V sociálnej oblasti sa venujeme rómskym deťom v Markušovciach, kde robíme každý týždeň skautské hry a s po-
mocou starostu pripravujeme aj zábavno-vzdelávací program. Navyše pre miestne deti každoročne organizujeme 
Letnú školu hrou. Chceme dokázať, že rómske deti majú záujem o vzdelávanie a nie sú lenivé.

5
Rozbicyklujme Nitru!

Občianske združenie Rozbicyklujme Nitru! vznik-
lo v roku 2017 ako výsledok voľne sa formujúcej  
a združujúcej iniciatívy občanov – pravidelne 
jazdiacich cyklistov. Naši členovia  poukazujú na 
rôzne spôsoby zlepšenia, skvalitnenia a rozvoja 
mestskej cyklistiky ako udržateľnej, priestorovo 
nenáročnej a ekologickej formy dopravy v Nitre. 

Združenie Rozbicyklujme Nitru! propaguje cyk-
lodopravu nielen ako formu športového alebo 
rekreačného vyžitia, ale aj ako spôsob plnohod-
notného, rýchleho a zdravého prepravovania 
sa po meste. Na komunálnej úrovni má ambíciu 
byť iniciátorom a odborným partnerom verejnej 
diskusie v oblasti cyklodopravy a cykloinfra-
štruktúry v meste Nitra.

Dopravný priestor v Nitre sa prispôsobuje pri-
búdajúcemu počtu motorových vozidiel, k čomu 
prispieva aj súčasná výstavba výrobných hál pre 
Land Rover. Hoci má Nitra priaznivé pre mestskú 
cyklodopravu, táto má stále skôr rekreačný ako 
účelový charakter.

V takýchto podmienkach je verejná diskusia o bicy-
klovaní ako rovnocennej forme prepravy v meste 
kľúčová. So skupinou nadšencov a dobrovoľníkov 
preto zvýšime počet podujatí zameraných na aktu-
álne problémy v oblasti účelovej cyklistiky v Nitre 
a spopularizujeme používanie bicyklov v meste. 
Prevádzkujeme aj prvý servisný cyklostojan, ktorý 
je otvorený pre všetkých cyklistov. 

https://nespi-spis.sk/
https://www.startlab.sk/projekty/461-letna-skola-hrou-2-v-markusovciach/
http://www.rozbicyklujmenitru.sk/
https://www.facebook.com/nespispis/


8

Človek v ohrození, n. o.Aktivistka

Trvalo udržateľný rozvoj:

Trvalo udržateľný rozvoj vymedzuje § 6 zákona č. 17/1992 
Zb. o životnom prostredí. Definuje ho ako „rozvoj, ktorý sú-
časným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspo-
kojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje 
rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie eko-
systémov.“ 

Zdroj:	Národná	stratégia	trvalo	udržateľného	rozvoja

Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodo-
bý (priebežný), komplexný a synergický proces, ovplyvňu-
júci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, 
ekonomické, environmentálne a inštitucionálne), na všet-
kých úrovniach (lokálnej, regionálnej, globálnej) a smeru-
júci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva 
(miestnej a regionálnej komunity, krajiny, medzinárodného 
spoločenstva), ktorý kvalitne uspokojuje biologické, mate-
riálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom 
eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, 
poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života, 
nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej 
zdroje a chráni kultúrne a prírodné dedičstvo.

Zdroj:	Národná	stratégia	trvalo	udržateľného	rozvoja	(str.	9)	

Natura 2000:

NATURA 2000 je súvislá európska sústava chránených úze-
mí. Pozostáva z chránených vtáčích území a z území európ-
skeho významu, ktorým niekedy hovoríme aj biotopové úze-
mia. Cieľom sústavy NATURA 2000 je zachovať biologickú 
rozmanitosť v rámci celej Európy prostredníctvom územnej 
ochrany tých biotopov a druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú 
na európskom kontinente najviac ohrozené. 

Zdroj:	Enviroportál:	NATURA	2000	na	Slovensku	po	piatich	
rokoch

NATURA 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybra-
ných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, 
čo však vôbec nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, 
pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú.

Sústavu NATURA 2000 tvoria teda dva typy území:

•	 osobitne chránené územia − vyhlasované na základe 
smernice o vtákoch − v národnej legislatíve: chránené 
vtáčie územia;

•	 osobitné územia ochrany − vyhlasované na základe 
smernice o biotopoch − v národnej legislatíve: územia 
európskeho významu − pred vyhlásením, po vyhláse-
ní je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii 
chránených území. 

Zdroj:	Štátna	ochrana	prírody	SR:	Čo	je	Natura	2000

Aké územia na Slovensku patria do Natury 2000? 

Pozrite sa na mapový portál Štátnej ochrany prírody SR. 
Jednoducho zakliknite vrstvu „územia európskeho význa-
mu“ alebo „chránené vtáčie územia“. 

Čo je občianska iniciatíva?

Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, 
ktoré podpíšu spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti 
posudzovanej podľa zákona. Občianska iniciatíva sa preu-
kazuje podpisovou listinou. V podpisovej listine musí byť 
uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia  
a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú.

Podpisovú listinu so stanoviskom k zámeru navrhovanej 
činnosti alebo k správe o hodnotení navrhovanej činnosti, 
alebo pripomienkami k rozsahu hodnotenia navrhovanej 
činnosti, doručí občianska iniciatíva príslušnému orgánu.

Zdroj:	Enviroportál:	Občianska	iniciatíva

Doplňujúce informácie k témam filmu

Študijný materiál Trvalo udržateľný  
rozvoj z projektu Svet medzi riadkami

https://www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-dokumenty/narodna-strategia-trvalo-udrzatelneho-rozvoja-slovenskej-republiky-cast-1.rtf
https://hpur.vlada.gov.sk//data/files/5636_narodna-strategia-trvalo-udrzatelneho-rozvoja.pdf
http://enviroportal.sk/clanok/natura-2000-na-slovensku-po-piatich-rokoch
http://enviroportal.sk/clanok/natura-2000-na-slovensku-po-piatich-rokoch
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=3&lang=sk
http://webgis.biomonitoring.sk/
https://www.enviroportal.sk/agendy/podnikatel/posudzovanie-vplyvov-na-zp/obcianska-iniciativa
http://www.globalnevzdelavanie.sk/sites/default/files/imce/svet_medzi_riadkami_udrzatelny_rozvoj.pdf
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Hospodárske noviny: Masívne protesty v Londýne: bohatstvo nás pred zmenou klímy nezachráni

Denník N: Mladá Švédka bojuje proti globálnemu otepľovaniu, nesedí v škole, ale pred parlamentom 
a jej príhovor na najväčšom klimatickom pochode v histórii Fínska (video v angličtine s anglickými titulkami)  
Call for Climate: Príhovor Grety Thunberg

Denník N: Z Hambašského lesa sa stáva symbol boja proti energetickým gigantom alebo  
Aktuality.sk: 50-tisíc Nemcov demonštrovalo proti ťažbe v Hambašskom lese

Hospodárske noviny: Experti na klimatickú zmenu: Planéta má čas len do roku 2030. Inak príde katastrofa

Enviroportal: Aktivisti Greenpeace vyliezli na vežu v Novákoch, protestujú proti ťažbe uhlia alebo  
Denník N: V čom je problém s baňami na hornej Nitre: ničia zdravie a sú drahé

Z Piešťan: Peter Jančovič verejnosti predstavil svoj program alebo  
Voľby 2018: Nový primátor mesta Piešťany je Peter Jančovič 

Eko príbehy − spoznaj príbehy aktivistov zo Slovenska: CorrectGreen

Radio Wave: Vesničané v Německu změnili pochod neonacistů v dobročinnou akci alebo  
Echo24: Adolf Hitler by zaplakal. Občané si vystřelili z akce neonacistů

Články o klimatickej zmene na A2larm.cz a Hospodárske noviny

Príklady environmentálnych iniciatív/organizácií:

Články:

Človek v ohrození, n. o.Aktivistka

My sme les

Lesochranárske zoskupenie VLK

Inštitút cirkulárnej ekonomiky

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZObčianske združenie Ekoton

LIPA − Liptovskí aktivisti, o. z.Iniciatíva Za živé rieky

CEEV Živica Sosna, o. z. Združenie Slatinka

Ako sa 
zapojiť?

zaujímaj sa,  
vzdelávaj sa a hľadaj si 

informácie

daruj  
finančné prostriedky 

environmentálnej 
organizácii

inšpiruj okolie,  
rozprávaj sa s kamarátmi, 

rodičmi a blízkymi o ochrane 
životného prostredia

podpor kampaň na  
ochranu životného prostredia  

svojím podpisom pod  
výzvou alebo petíciou

pomôž 
dobrovoľníckou 

prácou

organizuj  
vlastné aktivity  
vo svojom okolí

https://hnonline.sk/svet/1844566-masivne-protesty-v-londyne-bohatstvo-nas-pred-zmenou-klimy-nezachrani
https://dennikn.sk/1224372/mlada-svedka-bojuje-proti-globalnemu-oteplovaniu-nesedi-v-skole-ale-pred-parlamentom/
https://www.facebook.com/callforclimate/videos/vb.98740025358/2078169795597301/?type=2&theater
https://www.facebook.com/callforclimate/videos/vb.98740025358/2078169795597301/?type=2&theater
https://dennikn.sk/1239513/z-hambachu-sa-stava-politicky-konflikt-na-celoeuropskej-urovni-aktivisti-v-protestoch-posilnuju-rwe-tlaci-na-urychlenie-tazby/
https://www.aktuality.sk/clanok/630078/50-tisic-nemcov-demonstrovalo-proti-tazbe-v-hambasskom-lese/
https://science.hnonline.sk/klima-a-fyzika/1821770-experti-na-klimaticku-zmenu-planeta-ma-cas-len-do-roku-2030-inak-pride-katastrofa
http://www.enviroportal.sk/clanok/aktivisti-greenpeace-vyliezli-na-vezu-v-novakoch-protestuju-proti-tazbe-uhlia
https://dennikn.sk/1314138/protestovali-proti-nim-teraz-su-vo-vazbe-bane-na-hornej-nitre-nicia-zdravie-a-su-drahe-vyber-z-textov-dennika-n/
https://www.zpiestan.sk/spravy/peter-jancovic-verejnosti-prestavil-svoj-program/
https://www.pnky.sk/aktuality/volby-2018-novy-primator-mesta-piestany-je-peter-jancovic/
https://www.correctgreen.sk/eko-pribehy/
https://wave.rozhlas.cz/vesnicane-v-nemecku-zmenili-pochod-neonacistu-v-dobrocinnou-akci-5248002
https://echo24.cz/a/wEKbD/adolf-hitler-by-zaplakal-obcane-si-vystrelili-z-akce-neonacistu?fbclid=IwAR2-EfHXOx2ubWLk2mVNPPkX0G6AM4dsFMna9ossMf_3fYXmHfsg10bR4bE
http://a2larm.cz/tema/klimaticke-zmeny/
https://hnonline.sk/tagy/13483-klimaticka-zmena
https://www.mysmeles.sk/
https://www.wolf.sk/
http://www.incien.sk/kto-sme/
http://www.priateliazeme.sk/spz/o-nas/kto-sme
https://www.ekoton.sk/kto-sme/
https://www.facebook.com/lipa.oz/
http://ziverieky.sk/kto-sme/
https://www.zivica.sk/sk/o-zivici/nasa-vizia
http://www.sosna.sk/content/o-n-s
http://www.slatinka.sk/
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Nahlás priestupky:

Enviro strážca – formulár Ministerstva životného prostredia 
SR pre anonymné nahlásenie priestupkov voči životnému 
prostrediu a tiež korupcie:

Nahlás čiernu skládku:

alebo cez aplikáciu na mobile:

Buď informovaný a pusti si film:

Životné prostredie na Slovensku je v kritickom stave. Čelíme 
novodobej ekocíde. Film režisérky Jany Bučka rozpráva prí-
beh jednotlivca v boji s mocenskými štruktúrami a zároveň 
poukazuje na odvrátenú stranu využívania alternatívnych 
zdrojov energie.

Film režiséra Fishera Stevensa (v pôvodnom znení Before 
the Flood) sleduje herca Leonarad DiCapria na jeho ceste 
za ničivými dôsledkami klimatických zmien. 

Viac o filme v článku Denníka N: Vedec o DiCapriovom doku-
mente o klimatickej zmene: Je to kvalitný film, aj po odbornej 
stránke:

Zúčastni sa filmového festivalu:

Ekotopfilm je medzinárodný festival filmov o udržateľnom 
rozvoji.

Festival prostredníctvom atraktívnych filmov vzdeláva náuč-
no-populárnou formou širokospektrálnu cieľovú skupinu od 
najmenších žiakov, študentov až po viacgeneračné rodiny  
a širokú verejnosť. Prostredníctvom premiér filmov prináša kaž-
doročne na Slovensko to najnovšie a najlepšie z celého sveta.

Festival je celoročným interaktívnym podujatím, ktoré 
problémy nielen pomenováva, ale aj pomáha hľadať ich 
riešenia. Vďaka sprievodným programom, prednáškam, 
výstavám, prezentáciám či besedám prispieva k reálnemu 
riešeniu aktuálnych problémov.

Buď informovaný a začni od seba:

•	 Zelený sprievodca – zisti, čo všetko sa dá urobiť pre 
ochranu planéty:

•	 Zelená domácnosť alebo konajme 3E − ekonomicky, 
environmentálne, eticky: 

•	 manuál Ako sa zúčastniť na ochrane životného pro-
stredia? 

 

Buď informovaný − sleduj a podporuj kampane:

Zapoj sa do vzdelávacieho programu:

Do medzinárodného vzdelávacieho programu Mladí repor-
téri pre životné prostredie sa môže zapojiť každá základná, 
stredná a vysoká škola na Slovensku (študenti a študentky 
od 11 do 21 rokov). 

Zapoj sa do celoslovenskej akcie Upracme Slovensko:

Buď súčasťou Svetového čistiaceho dňa: 

Človek v ohrození, n. o.Aktivistka

Enviro strážca
Zelený sprievodca

Zelená domácnosť

Manuál ochrany ŽP

Priatelia Zeme

TrashOut

Biomasaker

Je s nami koniec?

Ekotopfilm

My sme les

Kampane Greenpeace

Upracme Slovensko

Mladí reportéri pre životné prostredie 

https://dennikn.sk/602719/vedec-o-dicapriovom-dokumente-o-klimatickej-zmene-je-to-kvalitny-film-aj-po-odbornej-stranke/
https://dennikn.sk/602719/vedec-o-dicapriovom-dokumente-o-klimatickej-zmene-je-to-kvalitny-film-aj-po-odbornej-stranke/
http://www.minzp.sk/strazca/
http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/Novinky/zeleny-radca/Zeleny-sprievodca/
http://www.enviroportal.sk/uploads/report/6903.pdf
http://www.enviroportal.sk/uploads/report/6903.pdf
http://www.priateliazeme.sk/spz/faq/ako-postupovat-pri-objaveni-ciernej-skladky
https://www.trashout.ngo/
http://hrdinoviamedzinami.sk/biomasaker-2/
https://vimeo.com/190012126
https://www.ekotopfilm.sk/
https://www.mysmeles.sk/
http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/kampane/
http://upracmeslovensko.sk/domains/upracmeslovensko.sk/
http://www.mladireporteri.sk/zapojte-sa/stante-sa-mladymi-reportermi
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Cieľová skupina: 15+

Čas: 90 minút (vrátane premietania 52 min. filmu)

Pomôcky: tabuľa alebo flipchart, projektor na premieta-
nie, reproduktory, písacie potreby, prílohy v dostatočnom 
počte.

Ciele:

•	 Žiaci a žiačky na základe informácií z filmu formulujú  
a klasifikujú vlastnosti hlavnej hrdinky;

•	 špecifikujú a zhodnotia charakteristiky hrdinstva v kaž-
dodennom živote.

Postup:

Úvod: (cca 20 minút)

1. Rozdeľte triedu do štvorčlenných skupín. Každá z nich 
sa dohodne na dvoch charakterových vlastnostiach 
(silných či slabých stránkach), ktoré majú skutoční ale-
bo vymyslení hrdinovia a hrdinky. Zapíšte odpovede 
na tabuľu. 

2.  Rozložte na zem papieriky, na ktorých je 24 silných 
charakterových vlastností a cností, ako ich zhrnuli 

Peterson a Seligman (Príloha 1). Pripravte aj niekoľko 
prázdnych lístkov. Podľa týchto autorov môžeme uve-
dené vlastnosti cielene kultivovať. 

3. Vyzvite žiakov a žiačky, aby si vybrali jednu vlastnosť, 
ktorú by chceli, aby mali ich idoly. Ak im žiadna nevyho-
vuje, dopíšu na prázdny papierik inú vlastnosť a vrátia 
sa s ním späť ku svojej štvorčlennej skupine. Ich úlohou 
je spoločne naskicovať obrázok superhrdinu alebo su-
perhrdinky, dohodnúť sa na jeho/jej slabej stránke  
a troch silných stránkach, ako aj ostatných vlastnos-
tiach, ktoré môže ďalej rozvíjať.

4. Jednotlivé skupiny prezentujú svoje plagáty ostatným, 
pričom každá skupina má max. minútu.

Premietanie filmu: (52 minút)

1. Vysvetlite, že budete pozerať dokumentárny film o ne-
meckej aktivistke Irmele, ktorá sa vo svojom voľnom 
čase snaží potierať prejavy nenávisti vo verejnom 
priestore. Rozdajte tabuľku (Príloha 2) a vyzvite žiakov  
a žiačky, aby do nej individuálne dopĺňali informácie. 

2. Premietnite film Bojovníčka s nenávisťou. Po ňom ne-
chajte žiakom čas na doplnenie informácií, ktoré si do 
tabuľky nestihli zapísať počas filmu.

Už tridsať rokov vyráža svojrázna Berlínčanka Irmela do boja s nenávistnými sym-
bolmi, vyzbrojená sprejom, škrabkou a čistiacimi prostriedkami. Pred sedemde-
siatročnou dôchodkyňou sa neukryjú žiadne antisemitské plagáty, hákové kríže  
v podchodoch ani homofóbne heslá na električkových zastávkach. Irmela premaľuje, 
zoškriabe a zničí všetko súvisiace s prejavmi nenávisti. Nezľakne sa ani vyhrážok 
neonacistov či konfliktu so zákonom. Film ukazuje prejavy nemeckej neonacistickej 
scény a zároveň je psychologickým portrétom hlavnej hrdinky.

BOJOVNÍČKA 
S NENÁVISŤOU

AKTIVITA 1

(The Hate Destroyer / Fabrizio Lussu, 
Vincenzo Caruso / Nemecko, Taliansko / 
2017 / 52 min. / české titulky)

Bojovníčka s nenávisťou Človek v ohrození, n. o.

Témy filmu: boj proti extrémizmu, aktivizmus jednotlivca
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Človek v ohrození, n. o.Bojovníčka s nenávisťou

Reflexia a diskusia po filme: (cca 15 minút)

•	 Ako	na	vás	pôsobila	hlavná	hrdinka?

•	 Mala	Irmela	nejaké	spoločné	vlastnosti	s	vaším	hrdinom	
alebo	hrdinkou?

•	 Prečo	Irmela	čistila	nenávistné	odkazy?	Čo	bola	podľa	
vás	jej	hlavná	motivácia?

•	 Sú	podľa	vás	symboly	nacistického	Nemecka	nebezpečné?	
Sú	akceptovateľné	pre	dnešnú	spoločnosť?	

•	 Je	podľa	vás	to,	čo	Irmela	robí,	vandalizmus?

•	 Má	význam	takýto	typ	aktivizmu?	Ak	áno,	prečo?

•	 Poznáte	podobné	formy	aktivizmu	aj	u	nás?

•	 Viete	si	predstaviť,	že	by	ste	sa	aj	vy	angažovali	vo	svojom	
okolí?	Ak	áno,	v	akej	oblasti?	Ak	nie,	prečo?
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PRÍLOHA 1

Človek v ohrození, n. o.Bojovníčka s nenávisťou

Príloha 1 – 24 charakterových vlastností a cností podľa Petersona a Seligman (2004):

TVORIVOSŤ

CHUŤ UČIŤ SA  
NOVÉ VECI

ZVEDAVOSŤ

MÚDROSŤ

VYTRVALOSŤ

LÁSKA

LOJÁLNOSŤ

ODPUSTENIE

OPTIMIZMUS

SEBAKONTROLA

STATOČNOSŤ

ÚPRIMNOSŤ

VEĽKORYSOSŤ

SPRAVODLIVOSŤ

SKROMNOSŤ

ZMYSEL 
PRE HUMOR

ZMYSEL 
PRE KRÁSU

NADŠENIE

CITLIVOSŤ

VODCOVSTVO

OPATRNOSŤ

VIERA

VĎAČNOSŤ

KRITICKÉ 
MYSLENIE
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PRÍLOHA 2

Človek v ohrození, n. o.Bojovníčka s nenávisťou

Zdroj:	Peterson,	C.	&	Seligman,	M.	(2004).	Character	Strengths	and	Virtues.	A	Handbook	and	Classification.	Oxford	University	Press.

Silné stránky 

Slabé stránky 

Spoločné vlastnosti 
Irmely s naším 
hrdinom/hrdinkou

Ktorú vlastnosť by 
mala Irmela najviac 
rozvíjať?

Prečo to Irmela robí? 
Uveď aspoň dva 
dôvody.
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Človek v ohrození, n. o.

Cieľová skupina: 15+

Čas: 45 minút

Pomôcky: tabuľa alebo flipchart, písacie potreby, vytlače-
né úlohy z prílohy 3, prístup na internet, ak je to možné, 
ideálne aj vyplnená príloha 2 z predchádzajúcej aktivity.

Ciele:

•	 Žiaci a žiačky vlastnými slovami formulujú, odôvodnia 
posolstvo hlavnej hrdinky a aplikujú ho do slovenského 
kontextu;

•	 vlastnými slovami formulujú, odôvodnia možnosti akti-
vizmu mladých na Slovensku.

Postup:

Úvod a uvedomenie: (max. 30 minút)

1. Na úvod všetkých vyzvite, aby každý povedal slovo, 
ktoré ho napadne k filmu Bojovníčka s nenávisťou. Ide 
o evokovanie filmu, ktorý ste si predtým pozreli. 

2.  Povedzte žiakom a žiačkam, že budete pracovať s prí-
behom Irmely. Ich úlohou bude v skupinách pripraviť 
novinový článok pre bulvárny plátok, komiks a infor-
mácie pre aktivistku ako Irmela. Na niektoré úlohy sa 
im hodí internet. 

3.  Rozmiestnite po triede znenie úloh (Príloha 3) a po-
proste žiakov, aby sa rozdelili do skupín podľa toho, na 
ktorej úlohe chcú ďalej pracovať. Ak sú na jednu úlohu 
viac ako štyria, skupinu rozdeľte na menšie a nechajte 
ich pracovať na aktivite, ktorú si vybrali. Na prípravu 
majú cca 15 minút.

4.  Jednotlivé skupiny prezentujú svoje výstupy pred ce-
lou triedou.

Reflexia: (15 minút)

•	 Ako	sa	vám	pracovalo	na	vašich	úlohách?

•	 Z	čoho	ste	vychádzali	pri	písaní	bulvárneho	článku?	Na	
čom	ste	stavali	Irmelin	príbeh?		Prečo	ste	to	tak	spravili?	

•	 Čo	si	myslíte	o	článku,	ktorý	napísali	vaši	spolužiaci	a	spo-
lužiačky?

•	 Predstavte	ostatným	váš	komiks.	Akého	superhrdinu	
alebo	hrdinku	ste	vymysleli	a	čo	presne	robí?

•	 Vnímate	vo	verejnom	priestore	vášho	mesta	extrémis-
tické	symboly?	Videli	ste	ich	inde	na	Slovensku?	

•	 Stretli	alebo	stretávate	sa	so	znakmi,	výrokmi	či	postoj-
mi,	ktoré	sú	extrémistické	a	nenávistné?	Voči	komu	sú	
namierené?	Sú	podľa	vás	podobné	výroky	nebezpečné?

•	 Sú	aj	medzi	verejnými	autoritami	či	politikmi	ľudia,	kto-
rých	označujú	za	extrémistov?	Ak	áno,	prečo?	V	čom	
môžu	byť	nebezpeční?	

•	 Viete	si	predstaviť,	že	by	ste	sa	aj	vy	angažovali	vo	vašom	
okolí?	Ak	áno,	v	akej	oblasti?	Ak	nie,	prečo?

Metodická poznámka:

Ak budú mať žiači a žiačky pri sebe vyplnenú prílohu 
2 z predchádzajúcej aktivity, pomôže im v ďalšej práci.

AKTIVITA 2

Bojovníčka s nenávisťou
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Predstavte	si,	že	pracujete	pre	Nový	Čas.		
Vašou	úlohou	je	napísať	krátky	článok	o	Irmele		
a	jej	aktivizme,	v	štýle	bulvárneho	denníka.

Chcete	pozvať	Irmelu	na	Slovensko.	Pripravte	jej		
zoznam	extrémistických	symbolov	a	hesiel,		
ktoré	sa	u	nás	nachádzajú	vo	verejnom	priestore		
a	ktoré	by	mala	odstraňovať	počas	svojej	návštevy.

Vymyslite	komiksového	občianskeho	aktivistu	alebo	
aktivistku,	ktorý/ktorá	nenásilne	bojuje	proti	extrémizmu	
na	Slovensku.	Aké	bude	mať	hrdinské	meno,	kostým,	
superschopnosti	a	slabiny?	Čo	bude	robiť?

PRÍLOHA 3

A

B

C

Človek v ohrození, n. o.Bojovníčka s nenávisťou
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Irmelin príbeh narúša stereotyp, ktorý často máme o star-
ších ľuďoch. Dôchodkyňa, so sprejmi a škrabkou na odstra-
ňovanie neonacistických symbolov, nezapadá do nášho 
zaužívaného spôsobu myslenia a predstáv o senioroch. 
Ale vek hlavnej aktérky zďaleka nie je to najdôležitejšie, čo 
by sme si mali uvedomiť po zhliadnutí tohto filmu. Čo je na 
ňom prínosné?

Aktivizmus

Hoci sa odstraňovanie nálepiek a graffiti vo verejnom 
priestranstve môže javiť ako banálna záležitosť, Irmelina 
činnosť nadobúda dôležitosť vo chvíli, keď si uvedomíme, 
čo obsahujú.

Ako príklad použijeme plagát, ktorý pripomína zbombar-
dovanie Drážďan spojeneckými vojskami vo februári roku 
1945. Deštrukcia nemeckých miest Spojencami je význam-
ným propagandistickým nástrojom v rukách súčasných 
prívržencov extrémnej pravice v Nemecku.

Tí si pravidelne pripomínajú historické udalosti a otáčajú 
ich sled tak, že vyznievajú, akoby Nemci boli počas druhej 
svetovej vojny obeťami a nie agresormi. Snažia sa minima-
lizovať zodpovednosť nacistického Nemecka a jeho sateli-
tov tým, že zdôrazňujú a maximalizujú dopady diskutabil-
ných rozhodnutí Spojencov. Historické údaje upravujú vo 
svoj prospech.

Jedinečným príkladom je práve bombardovanie Drážďan. 
Útok na mesto, kde sa nenachádzal významný vojenský 
priemysel (ako napríklad v zbombardovanom prístave  
v Hamburgu), ale nachádzali sa v ňom civilisti a aj utečenci 
z iných častí Nemecka, bol sporný už počas vojny. Intenzív-
ne bombardovanie, ktoré rozpútalo niekoľkodňové požiare 
(tzv. ohnivú búrku), sa dodnes považuje za rovnako prob-
lematické použitie zbraní ako zhodenie atómových bômb 
na Hirošimu a Nagasaki.

Propagandistická mašinéria nacistického Nemecka okam-
žite využila bombardovanie vo svoj prospech a značne na-
výšila počet jeho obetí. Práve týmito upravenými číslami 
operujú od konca konfliktu príslušníci extrémnej pravice 

a ignorujú pokračujúci historický výskum, ktorý poukazuje 
na odlišné počty a hlavne kontext.

Samozrejme, nemôžeme každého kritika spojenecké bom-
bardovania považovať za člena extrémnej pravice. Mal 
by sa však opierať o overiteľné fakty a dátami podložené 
výskumy. Ak niekto tvrdí, že podplatení historici úmyselne 
zmanipulovali počty obetí, aby klamali o utrpení nemecké-
ho národa, je zrejmé, že neonacistická propaganda si spl-
nila svoju úlohu. 

Utrpenie ľudí v bombardovaných mestách nikto nespo-
chybňuje. Zároveň je však nutné si uvedomovať, kto rozpú-
tal konflikt a s akým cieľom. Dôležité je tiež vedieť, že prene-
senie boja na územie agresora automaticky neznamená, 
že aj agresor je obeťou.

Práve preto je dôležitá Irmelina práca. Pripomínaním si utrpe-
nia civilného obyvateľstva počas druhej svetovej vojny si ex-
trémisti na svoju stranu získavajú sympatie časti spoločnosti.

Obete vojnových konfliktov si bezpochyby zaslúžia náš 
súcit, bez ohľadu na ich národnosť či vierovyznanie. Na ne-
onacistických symboloch, ktoré sa šíria nielen po Berlíne, 
ale po celej Európe, však nejde o empatiu. Ide o cynické 
využívanie základných ľudských vlastností za účelom opä-
tovného získania moci.

Jedným z najväčších protivníkov takýchto extrémistických 
hnutí nie je štát ako samotná entita, ale fungujúca občian-
ska spoločnosť, čiže aktívni občania a občianky. 

Aktívny občan nie je ten, ktorý si ide raz za čas odvoliť k vo-
lebnej urne, ale ten, kto sa zaujíma o svoju komunitu. Zároveň 
pri tom pochopiteľne nachádza aj nedostatky spoločenstva, 
v ktorom žije. Neuzatvára sa však do zomknutia pasivity, ale 
sa aktívne snaží napraviť zlú situáciu. Poukazuje na problém 
a pokiaľ je to v jeho silách, snaží sa o presadenie riešení. 

Ak spoločnosť čelí propagande hnutia, potláčajúceho ľud-
ské slobody a práva, aktívna občianka – ako Irmela – na to 
poukáže. A keď štátni predstavitelia nereagujú, v horšom 
prípade bránia riešeniu situácie, zoberie si sprej a škrabku  
a neonacistické symboly odstráni.

Doplňujúce informácie k témam filmu

Človek v ohrození, n. o.Bojovníčka s nenávisťou
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Pravicový extrémizmus na Slovensku

V súčasnosti sa javí, že podpora pravicových extrémistických 
skupín v Európe, ako aj inde vo svete, je na vzostupe. Samo-
zrejme, extrémna pravica sa po porážke nacizmu po druhej 
svetovej vojne nevyparila, ale dlhodobo sa nachádzala na 
okraji spoločnosti (v Nemecku bola zakázaná najvyšším sú-
dom). Dnes sa jej však podarilo transformovať a v niektorých 
štátoch, ako napríklad v našom, sa ocitla aj v parlamente. 
Akým spôsobom sa to pravicovým stranám podarilo?

V prvom rade zmenou slovníka. Po zverstvách, ktoré boli 
spáchané počas druhej svetovej vojny, boli prívrženci ex-
trémnej pravice nútení zmeniť slovník. Slová ako „rasa“ 
alebo „princíp krvi“ mali príliš negatívne konotácie. Ak mali 
uspieť v rámci širšej populácie, a nielen v skupine presved-
čených neonacistov, bolo potrebné ich zmierniť. Z toho 
dôvodu začali neonacistické hnutia používať iné výrazy. 
Medzi najčastejšie používanými slovami, ktoré de facto 
nahradili termín rasa, je „kultúra“ alebo zvýrazňovanie tzv. 
úpadku krajín. 

Zároveň pravicoví extrémisti zmenili aj svoju prezentáciu 
navonok. Na Slovensku sa táto zmena udiala len pred nie-
koľkými rokmi a môžeme ju vidieť, keď si porovnáme dve 
zoskupenia priamo spojené s osobou Mariana Kotlebu: 
Slovenskú pospolitosť – Národnú stranu a Ľudovú stranu 
Naše Slovensko. Ako je možné, že sa z pôvodne marginál-
nej a rozpustenej politickej strany stala v roku 2016 stranou 
parlamentnou? 

Značnú úlohu v tom zohrala zmena spôsobu sebaprezen-
tácie a relativizácia vlastných činov z minulosti, pričom veľ-
mi pomohli aj externé podmienky, resp. zveličovanie hro-
zieb, účelové klamstvá a vytváranie nepriateľov. 

Slovenská pospolitosť sa dostala do povedomia verejnos-
ti nielen nenávistným prejavom, ale predovšetkým svojím 
výzorom. V jednotných uniformách tmavej farby a so záľu-
bou vo fakľových sprievodoch nebolo treba mnoho pred-
stavivosti na to, aby človek rýchlo pochopil, že sa jej členo-
via priamo hlásia k odkazu vojnového satelitu nacistického 
Nemecka – Slovenského štátu pod vedením vojnového 
zločinca Jozefa Tisa. 

Stanovy Slovenskej pospolitosti mali názov Ľudový 
program. Ten ideovo pripomínal východiská Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany (HSĽS) a mal jednoznačne ne-
demokratický charakter s očividnými totalitárnymi črtami. 
Napríklad chcel rozdeliť spoločnosť a práva jej občanov na 
základe príslušnosti k etniku, viere a iných kritérií. Na čele 
spoločnosti by bez akejkoľvek kontroly vládli členovia stra-
ny s absolútnou mocou a, samozrejme, s najvyššími práva-
mi a výhodami, zatiaľ čo ostatní by boli perzekuovaní. 

Členovia extrémistických hnutí na Slovensku dlhodobo ar-
gumentujú rozličnými pokrútenými historickými „faktami“. 
Tie často pochádzajú z pera zdiskreditovaných autorov, 
ktorí po druhej svetovej vojne ušli pred spravodlivosťou. 

Vo svojich dielach kritizovali odbojovú činnosť ako napr. Slo-
venské národné povstanie. Zároveň sa vyhýbali tragickým 

zločinom z doby Slovenského štátu, akými boli deportácie 
nielen židovského obyvateľstva alebo zatváranie politických 
protivníkov a ich blízkych bez súdu do koncentračného tá-
bora v Ilave. Napriek tomu, že tvrdenia týchto autorov boli 
mnohokrát vyvrátené serióznym historickým výskumom, 
v extrémistických kruhoch sa cyklicky objavujú.

Ukážkou orwellovského prekrúcania historických udalostí 
je zobrazovanie Slovenského národného povstania ako 
protislovenského puču. Zároveň sa slovenské extrémistic-
ké hnutia dlhodobo hlásia k právnemu systému vojnového 
Slovenského štátu, a tým pádom aj k snahe zlikvidovať de-
mokratický režim.

Aký je rozdiel medzi radikálnou 
a extrémistickou stranou? 

Ak označujeme stranu ako krajnú alebo extrémistickú, 
máme tým na mysli stranu, ktorá chce zmeniť politický re-
žim, a teda je antisystémová. To znamená, že chce nastoliť 
autoritatívny, totalitný alebo iný režim, ktorý nie je v súlade 
s demokraciou. Od nej treba odlíšiť radikálne strany, ktoré 
nemajú antisystémový charakter – sú radikálne a kritické, 
ale ich snahou nie je zmena režimu. 

Otvorené priznávanie sa k snahe podkopať a odstrániť de-
mokratický systém na Slovensku bolo jedným z hlavných 
dôvodov, prečo sa po prvý a zatiaľ jediný krát rozhodol Naj-
vyšší súd SR dňa 1. marca 2006 rozpustiť politickú stranu. 
Keď sa však dnes pozrieme na politickú scénu, zistíme, že 
sa jej súčasťou stali aj členovia Slovenskej pospolitosti, vrá-
tane jej vedenia. Rozhodnutie najvyššieho súdu totiž zna-
menalo rozpustenie strany, ale nebolo zákazom politickej 
činnosti jej členov. 

Človek v ohrození, n. o.Bojovníčka s nenávisťou
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Hoci v západnej literatúre je často radika- 
lizmus chápaný totožne s extrémizmom  
a ani v akademickej obci tak nie je hranica  
medzi týmito pojmami úplne vyjasnená,  
mnohí akademici považujú radikalizmus  
(na rozdiel od extrémizmu) za inštitucionálne  
akceptovateľný.

Zdroj:	Mikuš,	Gurňák,	Máriássyová,	2016,	s.	50

Zdroj:	R.	Stöss:	Rechtsextremismus	im	Wandel	(2010)

v súlade s ústavou



19

Človek v ohrození, n. o.Bojovníčka s nenávisťou

Rozpustenie Slovenskej pospolitosti – 
Národnej strany

Najvyšší súd SR rozpustil Slovenskú pospolitosť – Národnú 
stranu (SP-NS) v roku 2006, pretože jej politická činnosť bola 
podľa rozhodnutia súdu protiústavnou. Na základe podnetu 
organizácie Ľudia proti rasizmu podal v roku 2005 vtedajší 
generálny prokurátor Dobroslav Trnka podnet na rozpuste-
nie SP-NS, čomu o rok neskôr Najvyšší súd vyhovel. 

Členovia rozpustenej strany však boli naďalej aktívni v ob-
čianskom združení s obdobným názvom – Slovenská po-
spolitosť, ktoré Ministerstvo vnútra SR tiež nariadilo rozpus-
tiť. Toto rozhodnutie však najvyšší súd neskôr zrušil. 

Marian Kotleba, ktorý bol členom a aj pôvodným šéfom 
strany, pred parlamentnými voľbami v roku 2010 vstúpil 
spolu s viacerými „pospolitými“ priaznivcami do existujú-
cej Strany priateľov vína a premenoval ju na Ľudovú stra-
nu – Naše Slovensko (ĽSNS), aby nemusel prejsť procesom 
registrácie politickej strany. 

O podrobnejšom programe a súdnom procese píše denník 
Pravda v článku Najvyšší súd rozpustil Slovenskú pospolitosť.

Viac o dôvodoch, prečo súd nezrušil Kotlebovu ĽSNS, sa 
dozviete aj v spravodajstve TASR v texte: Prečo súd zakázal 
KotlebovuSlovenskú pospolitosť. Informujú o tom aj Aktu-
ality.sk v správe: Návrh na rozpustenie Kotlebovej strany: 
súd si vyžiadal ďalšie dokumenty.

Od uniforiem k tričkám

Príslušníci rozpustenej strany si pravdepodobne uvedomili, 
že keď je demokratický štát priamo ohrozený, je schopný 
sa brániť, a tým pádom boli nútení zmeniť svoju taktiku. 

Okrem potreby vytvorenia novej politickej organizácie sa 
rozhodli vymeniť uniformu, ktorá pripomínala príslušníkov 
polovojenských organizácii z tridsiatych rokov 20. storočia 
za niečo menej kontroverzné, ale zároveň vyjadrujúce uni-
formitu členov a ich príslušnosť k strane. Od uniformy pre-
to prešli k tmavozeleným tričkám.

Taktiež sa pozmenila forma komunikácie s verejnosťou. 
Podobne ako v iných krajinách, ani príslušníci slovenskej 
extrémistickej scény už dnes nehovoria o rase a krvi a ne-
volajú priamo po vraždení ľudí. Z rozpustenia svojej strany 
a nezáujmu voličov sa poučili a zmenili aj slovník. Podobne 
ako inde v Európe sa dnes vyjadrujú o odmietnutí iných 
kultúr, zvykov, tradícií a prejavov, odmietajú medzinárodnú 
spoluprácu, vzývajú izoláciu, vyvolávajú iracionálny strach 
založený na klamstvách a ponúkajú odmietnutie komplex-
nosti sveta.

Zároveň začali používať viac skrytú symboliku, ktorá na 
prvý pohľad nezaujme, ale svojim radikálnym členom dá 
najavo, že naďalej stoja na rovnakých základoch. Spome-
nieme napríklad používanie symbolov, akým bolo venova-
nie šeku v hodnote 1488 eur sociálne slabším rodinám. 

Číslo 1488 je jedným z najznámejších symbolov neonacis-
tickej propagandy, pričom štrnástka odkazuje na 14-slovný 
slogan amerického fanatika Davida Lanea. Ten znel:  „Mu-
síme zabezpečiť existenciu našim ľuďom a budúcnosť 
bielym deťom.“ Napísal ho vo väzení, kde si odpykával 
190-ročný trest za vraždu, ozbrojené prepady a výzvy k te-
roristickým útokom. Posledné dvojčíslie, teda 88, odkazuje 
na nacistický pozdrav „Heil Hitler“ – keďže písmeno „H“ je 
v abecede ôsme v poradí.

Je pochopiteľné, že tieto prepojenia bežnému človeku ne-
napadnú, pretože ich k svojmu životu nepotrebuje. Prísluš-
níci extrémistických strán a skupín si však uvedomujú, že 
ich protivníci tento veľmi jednoduchý kód rozlúštia a budú 
naň upozorňovať. Svojím spôsobom je to presne to, čo chcú 
docieliť. Obecenstvo, ktoré chcú extrémisti osloviť, nebude 
riešiť význam jednotlivých číslic, ale zaujme ho skutočnosť, 
že kotlebovci venovali sociálne slabšej rodine peniaze. 

Svojmu extrémistickému jadru však zároveň dajú touto 
symbolikou najavo, že sú stále v tom istom ideologickom 
tábore, napriek menej agresívnej rétorike. A protivníci ex-
trémistických strán rozšíria pri poukazovaní na použitú 
symboliku informácie o ich činnosti. Aj vďaka tejto zme-
ne taktiky a jazyka sa pravicoví extrémisti dostali z pozí-
cie marginálnej politickej strany až do parlamentu.  

Aby podporu časti verejnosti nestratili, vyhýbajú sa pria-
mym diskusiám o svojich názoroch, hypotézach, voleb-
ných sľuboch a riešeniach skutočných spoločenských 
problémov. Legendárnym sa stal výrok jedného z členov 
strany, ktorý na priamu konfrontáciu jeho fašistických ná-
zorov na masové vyvražďovanie obyvateľstva reagoval: 
„Neviem, nie som historik.“ 

Iróniou je, že keď sú členovia extrémistických hnutí konfron-
tovaní s odborným výskumom podloženým dátami, väčši-
nou sa ohradzujú klamstvami, dávno vyvrátenými teóriami 
(napr. o charaktere Slovenského štátu) alebo do diskusie ani 
nevstupujú. Spoliehajú sa totiž na to, že tolerantná spoloč-
nosť bude tolerantná aj voči ich prejavom netolerancie. 

Paradox tolerancie

Preto je dôležité pripomínať si tzv. paradox tolerancie, ako 
ho v roku 1945 sformuloval filozof Karl Popper. Poukazuje 
na to, že ak chceme udržať tolerantnú spoločnosť, nemôže-
me tolerovať netoleranciu. Túto úlohu by mal pochopiteľne 
spĺňať štát, no ako sme mohli vidieť aj vo filme, jeho reakcia 
je často neadekvátna. 

Napriek častej apatii zo strany štátnych orgánov má spo-
ločnosť efektívne nástroje na svoju obranu. Medzi ne po-
chopiteľne patrí Ústava Slovenskej republiky, medzinárod-
né dohody, ale aj trestný zákon. Tie jasne definujú hodnoty, 
na akých stojí naša spoločnosť, a popisujú nelegálne sprá-
vanie a činy, ktoré sú považované za neprípustné. 

Z viacerých článkov slovenskej ústavy vyplýva, že Sloven-
ská republika je postavená na demokratických hodnotách. 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/150013-najvyssi-sud-rozpustil-slovensku-pospolitost/
https://www.teraz.sk/slovensko/sud-zakazal-kotlebovu-slovensku-pospolit/186579-clanok.html
https://www.teraz.sk/slovensko/sud-zakazal-kotlebovu-slovensku-pospolit/186579-clanok.html
https://www.aktuality.sk/clanok/626932/navrh-na-rozpustenie-kotlebovej-strany-sud-si-vyziadal-dalsie-dokumenty/
https://www.aktuality.sk/clanok/626932/navrh-na-rozpustenie-kotlebovej-strany-sud-si-vyziadal-dalsie-dokumenty/
https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_ustava_20170907.pdf
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V článku 32 sa píše: „Občania majú právo postaviť sa na odpor 
proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok zá-
kladných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, 
ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných 
prostriedkov sú znemožnené.“

Slovenské právo rozoznáva extrémizmus, ktorý je defino-
vaný v konkrétnych podmienkach ako trestný čin. Zákon 
č. 300/2005 Zb. z. napríklad hovorí: „Kto verejne popiera, 
spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holo-
kaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, 
zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii ale-

bo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou 
násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu 
základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slo-
body na šesť mesiacov až tri roky.“ (§422d). Viac si pozrite 
v paragrafoch 421 až 425 trestného zákona. 

Štátne inštitúcie však nebudú nikdy schopné riešiť všetky 
porušenia zákonov, neprávosti a podlosti. Úloha poukazo-
vať na netolerantné prejavy v spoločnosti tak častokrát zo-
stáva v rukách aktívnych občanov a občianok, medzi ktoré 
patrí aj Irmela.

Extrémizmus
Konanie, ideológie alebo skupiny mimo hlavný prúd spoločnosti, ktorým je pripisované porušovanie či neuzná-
vanie základných, etických, právnych a iných dôležitých spoločenských štandardov. Termín je často spojený 
s verbálnou alebo fyzickou agresivitou, hrozbou násilia, ale aj historickým revizionizmom, sociálnou demagógiou 
a prácou so strachom. Tieto aktivity sú motivované prevažne rasovou, národnostnou, náboženskou, triednou 
alebo inou sociálnou nenávisťou.

Nacista
Príslušník alebo sympatizant totalitnej ideológie, ktorá sa prevažne spája s politickým režimom v Nemecku v rokoch 
1933 až 1945. Základný rozdiel medzi fašizmom a nacizmom je v tzv. princípe krvi. Nacizmus totiž definoval národ-
nú pospolitosť (Volksgemeinschaft), a teda aj príslušnosť k nemu, podľa pôvodu (krvi). Ak mal obyvateľ tzv. árijskú 
krv, bol plnoprávnym občanom. Ak nie, bol vnímaný ako menejcenný obyvateľ, a to bez ohľadu na svoju znalosť 
nemeckej kultúry, spoločnosti či jazyka. Nacizmus, ako extrémne násilná ideológia, umožnil ideologicky pristúpiť od 
slov k fyzickej likvidácií obyvateľov, ktorých pokladal za menejcenných (Akcia T4, holocaust).

Neonacista
Neonacistické sú také sociálne a politické hnutia, ktoré po druhej svetovej vojne nadviazali na nacistickú ideológiu 
a prevzali isté jej aspekty, predovšetkým ultranacionalistické, xenofóbne a rasistické idey.

Občianska spoločnosť
Definícií občianskej spoločnosti môže byť mnoho. Zjednodušene povedané, ide o verejný priestor medzi štátom, 
trhom a občanmi, kde ľudia môžu debatovať a iniciovať kolektívne občianske aktivity za účelom zmeny. Nejde však 
o politické strany, ale napríklad o charity, medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie, ľudskoprávne orga-
nizácie a pod. Viac si prečítajte napríklad na stránkach Svetového ekonomického fóra v texte Who and what is 'civil 
society?‘. O základoch občianskej spoločnosti hovorí aj vzdelávací seriál BBC: What is Civil Society (obe v angličtine).

Fašista
Príslušník alebo sympatizant totalitnej ideológie, ktorá je formou radikálneho autoritatívneho nacionalizmu. Vyzna-
čuje sa obsesnými predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení a snaží sa o dosiahnutie 
národného znovuzrodenia. Napriek tomu, že si fašizmus spájame prevažne s Mussoliniho Talianskom, fašistické 
hnutia sa kreovali a kreujú v mnohých štátoch sveta (napr. Francovo Španielsko). Rozdiel medzi nacistom a fašis-
tom je ten, že fašisti prevažne riešili tzv. kultúrne kritériá, hlavne asimiláciu v majoritnej kultúre. V prípade fašistického 
Talianska teda išlo o snahu, aby každý člen spoločnosti rozprával po taliansky, rozumel talianskej kultúre, ale zároveň 
musel napĺňať fyziognomické prvky (napr. mať správnu farbu pokožky). Vo svojich prejavoch nie je fašizmus taký 
radikálny ako nacizmus. V starších definíciách sa fašizmus opisoval ako vývojové štádium smerom k nacizmu.

Tretia ríša
Termín, ktorým sa často označuje existencia nacistického Nemecka (1933 – 1945). Snaží sa navodiť dojem, že 
Tretia ríša je pokračovaním historického vývinu vlády nad väčšinou územia Európy a nadväzuje na Rímsku ríšu 
(27 pred Kr. – 476 po Kr.) a Svätú rímsku ríšu nemeckého národa (r. 800 – 1806). Pôvodne ide o dobový propa-
gandistický termín, ktorý sa používal pred vypuknutím vojnového konfliktu. 

Slovník pojmov a dôležité informácie:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20130621.html
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/what-is-civil-society/
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/what-is-civil-society/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/people/highlights/010705_civil.shtml
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Je láska k svojej vlasti, kultúre, národu a ich 
ochrana zlá?

Práve naopak. Láska k svojej kultúre, tradíciám a vlasti je 
často prínosná a mala by byť rozvíjaná. Problémom sa však 
stáva, ak sa láska k vlasti prvoplánovo zneužíva k vyvolá-
vaniu nenávisti voči ostatným, či už z iných kultúr, alebo 
zo svojej komunity. To je častý prípad krajnej pravice, ktorá 
argumentuje Bohom, národom, ochranou kultúry a príro-
dy, ale v skutočnosti sú pre ňu tieto slová len nástrojmi na 
získanie pozornosti, vplyvu a podpory voličov.

Prečo hovoríme iba o pravicovom 
extrémizme a nie o iných formách 
extrémizmu? Aké formy môže mať? 

Na Slovensku je momentálne pravicový extrémizmus 
najvplyvnejší, pretože jeho vyznávači uspeli vo voľbách 
v rokoch 2013 (župné voľby) aj 2016 (parlamentné voľby). 
Znamená to, že sa im dostalo celospoločenskej pozornos-
ti a finančných prostriedkov z daní občanov. Samozrejme, 
existuje aj krajná ľavica. Na Slovensku kedysi existovala 
strana Združenie robotníkov Slovenska a taktiež Komunis-
tická strana Slovenska, ktoré vykazovali znaky krajnej ľavice. 
V praxi však môže byť extrémistickou v podstate akákoľvek 
ideológia alebo presvedčenie, ktoré sa preženie do krajnosti 
v rétorike, programe a návrhoch. Poznáme napríklad nábo-
ženských fundamentalistov (ideológia Islamského štátu).

Sú ľudia, ktorí volili extrémistické strany, 
nutne extrémistami? 

Nie. Hoci niektorým voličom a voličkám môžu byť ex-
trémistické názory sympatické, na príklade Slovenska si 
môžeme ukázať, že často chcú len vyjadriť nespokojnosť  
a strana tak profituje z protestných hlasov. Dôkazom sú na-
príklad župné voľby 2013 v Banskobystrickom kraji (BBSK), 
kde sa na Kotlebovom úspechu podľa volebno-geografic-
kej analýzy: Analýza volebnej podpory Mariána Kotlebu 
ako reprezentanta krajnej pravice v krajských voľbách 2013 
výrazne podpísala volebná účasť (konkrétne v podobe níz-
kej účasti pravicových voličov). Analýza uvádza, že „voliči	
maďarskej	národnosti	nemali	koho	voliť	a	Kotleba	pre	nich	
nepredstavoval	také	ohrozenie,	ktoré	by	ich	dokázalo	mo-
bilizovať.	Prepad	volebnej	účasti	na	juhu	BBSK	môže	slúžiť	
ako	 zrkadlo	 politikom	mainstreamových	 politických	 strán	

na	Slovensku.	Voliči	ukázali,	že	nie	sú	ochotní	neustále	voliť	
tzv.	menšie	zlo.“	1

Kotleba navyše dokázal uspieť v regiónoch, kde neprofito-
vala opozícia (pravicová ani národnostných menšín) a na-
opak výrazne v nich kedysi profitoval Smer. Analytici preto 
jeho úspech neinterpretujú ako radikalizáciu obyvateľstva, 
ale ako „facku pre Smer“ a „voľbu na truc“. Obyvateľstvo 
frustrované vývojom politickej scény zaujalo z väčšej časti 
pasívny postoj, ktorý nedokázal odbúrať ani úspech Kotle-
bu v prvom kole a prípadné spustenie mobilizácie sa tak  
v druhom kole nekonalo2. Viac o tom, čo všetko vplýva-
lo na úspech kotlebovcov v roku 2013, si môžete prečítať  
v článku denníka SME: Aký má Kotleba tromf? Protestné 
hlasy aj protirómske nálady.

V čom spočíva nebezpečenstvo nárastu 
pravicového extrémizmu?

Keďže pravicové extrémistické strany sú antisystémové, 
bojujú proti existujúcemu systému, ktorým je u nás libe-
rálna demokracia. Tým zároveň ohrozujú naše základné 
ľudské práva a slobody, vládu reprezentantov občanov, 
kontrolu, transparentnosť a zodpovednosť, čo sú princípy, 
s ktorými je demokracia pevne zviazaná.

Namiesto toho je ich víziou autoritatívne zriadenie, kto-
ré pred slobodou jednotlivca a rovnosťou pred zákonom 
uprednostňuje držbu ekonomickej, politickej a mediálnej 
moci úzkou skupinou ľudí, striktne hierarchicky riadenú 
spoločnosť, použitie násilia a popieranie akejkoľvek kritiky. 

Nebezpečenstvo nárastu pravicového extrémizmu spočí-
va v istej legitimizácii postojov a v posune jazyka. Samot-
nou prítomnosťou ĽSNS v parlamente sa do spoločenskej 
debaty dostali témy, pojmy, no zároveň aj činy, ktoré by sa 
za normálnych okolností vôbec nevyskytovali.

Zároveň sa posúvajú aj hranice bežne používaného jazyka. 
Príkladom môžu byť rasistické výroky či iné prejavy. Bežní 
ľudia, ktorí mali rasistické sklony, teraz nachádzajú istú legi-
timizáciu svojich názorov v samotnom stelesnení štátnej 
moci, v Národnej rade Slovenskej republiky. Preto je veľmi 
dôležité si uvedomiť, že pravicoví extrémizmus systematic-
ky pracuje s násilím, konfliktom, klamstvom a nenávisťou. 

Často kladené otázky:

1  Zdroj:	Mikuš,	Gurňák,	Máriássyová,	2016,	s.	66

2  Tamtiež

https://www.sav.sk/journals/uploads/02181121Miku%C5%A1%20-%20Gurnak%20-%20Mariassyova%20OK.pdf
https://www.sav.sk/journals/uploads/02181121Miku%C5%A1%20-%20Gurnak%20-%20Mariassyova%20OK.pdf
https://domov.sme.sk/c/7001472/aky-ma-kotleba-tromf-protestne-hlasy-aj-protiromske-nalady.html
https://domov.sme.sk/c/7001472/aky-ma-kotleba-tromf-protestne-hlasy-aj-protiromske-nalady.html
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Kde sa môžem o tejto téme dozvedieť viac? 

•	  Napríklad oceňovaný aktivista Ján Benčík, známy aj odhaľovaním 
tzv. trollov na internete, napísal blog na Denníku N, kde vysvetľuje 
rozdiel medzi pravicovým a ľavicovým extrémizmom.

•	  Inštitút pre verejné otázky vydal na konci roka 2017 výskumnú 
štúdiu Zaostrené na extrémizmus, kde sa zameriava na jeho 
vzostup, názory verejnosti na extrémizmus, konkrétne sa venuje 
aj mládeži.

•	  Nadácia otvorenej spoločnosti vypracovala kvalitatívny výskum 
Príčiny radikalizácie mládeže, v ktorom o svojich názoroch hovorilo 
42 mladých ľudí.

•	  Na akademickej úrovni sa dlhodobo tejto oblasti venuje aj Daniel 
Milo (odborník na extrémizmus na Slovensku) alebo politológ Mi-
roslav Mareš.

•	  Zaujímavým je aj blog Môže nás dejepis zachrániť pred extré-
mizmom?, ktorý publikovala organizácia PDCS. Hovorí o Tomo-
vi Olsenovi, bývalom neonacistovi, ktorý pracuje v oblasti pre-
vencie radikalizmu v Nórsku. Autorka Zuza Fialová sa zaoberá aj 
tým, akú úlohu zohráva v celej problematike výučba histórie.

https://dennikn.sk/blog/854075/lavicovy-a-pravicovy-extremizmus-na-socialnych-sietach/
http://www.ivo.sk/buxus/docs/publikacie/subory/Zaostrene_na_extremizmus.pdf
http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/04/Pr�<010D>iny-radikaliz�cie-ml�de<017E>e-11042018.pdf
http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/04/Pr�<010D>iny-radikaliz�cie-ml�de<017E>e-11042018.pdf
https://www.pdcs.sk/sk/blog/dejepis-zachranit-pred-extremizmom
https://www.pdcs.sk/sk/blog/dejepis-zachranit-pred-extremizmom
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Kto stojí za nepravdivými informáciami v médiách a najmä na konšpiračných webo-
vých stránkach? Dokumentárny film Tomáša Kudrnu skúma tzv. informačnú vojnu 
a vplyv dezinformácií v Českej republike. Snaží sa zistiť, kto stojí za lžami, ktoré sa 
šíria najmä na sociálnych sieťach a alternatívnych weboch. Autori tiež hľadali od-
poveď na otázku, do akej miery sú šírené správy, príbehy a emócie súčasťou ruskej 
propagandy, a akú úlohu v nej zohrávajú Česi a Češky, nespokojní s vývojom v kra-
jine po roku 1989. 

Dokument sa nakrúcal v Česku, vo Veľkej Británii, v Holandsku aj v Rusku. Účinkujú 
v ňom experti, ktorí sa téme dezinformácií venujú dlhodobo.

ČO DOKÁŽE 
LOŽ
(Co dokáže lež / Tomáš Kudrna / 
Česko, Francúzsko / 2016 / 26 min. 
/ český jazyk)

Čo dokáže lož Človek v ohrození, n. o.

Témy filmu: falošné správy, konšpiračné weby, hybridná vojna

Témy, ktoré tento film 
otvára, sú kontroverzné 
a často vyvolávajú silné 
emócie či polarizáciu 
názorov. Práve preto 
uvádzame niekoľko 
odporúčaní k diskusii 
po zhliadnutí filmu.

Cieľom filmu nie je poškodzovať reputáciu Ruska, ale poukázať na jeho vplyv 
na médiá v strednej Európe. Určite nechceme tvrdiť, že Rusko je jediná krajina, 
ktorá sa snaží ovplyvniť iné štáty. Bezpečnostné zložky a štátne agentúry, súvi-
siace s národnou bezpečnosťou stredoeurópskych či európskych krajín, však 
identifikujú Rusko ako jednu z najvýznamnejších bezpečnostných hrozieb, a to 
práve kvôli šíreniu dezinformačných správ a konšpirácií. 

Žiakov a žiačky bude určite zaujímať Rusko ako také a prečo sa vo filme ho-
vorí hlavne o ňom. Diskusiu smerujte k téme dezinformácií a konšpiračných 
webov. Vyvarujte sa toho, aby v diskusii dominovali geopolitické témy (napr. 
vplyv USA na krajiny Blízkeho východu či Latinskej Ameriky; vplyv Ruska na 
EÚ; NATO a jeho vojenské zásahy v Európe a vo svete atď.). Analyzovanie geo-
politických tém je určite zaujímavé, vyžaduje si však veľa faktografických zna-
lostí a ľahko môže debatu odkloniť od jej podstaty. 

Cieľom diskusie po filme je kriticky zhodnotiť vplyv médií na verejnosť a jej in-
formovanosť. Mediálna gramotnosť, schopnosť kriticky pristupovať k informá-
ciám a rozoznávať ich dôveryhodnosť, si vyžaduje zručnosti, ktoré v minulosti 
neboli príliš vyžadované či potrebné. Dnešný svet je však čoraz prepojenejší  
a zložitejší. Množstvo informácií, ktorými sme denne bombardovaní, je v po-
rovnaní s dobou pred rozšírením internetu neporovnateľné. Práve preto je po-
trebné vedieť rozlíšiť pravdivosť či nepravdivosť prijímaných informácií. 
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Cieľová skupina: 14+

Čas: 45 minút (vrátane premietania 26 min. filmu)

Pomôcky: projektor, počítač, reproduktory na premietanie 
filmu.

Ciele:

•	 Žiaci a žiačky získajú povedomie o dezinformačných 
weboch pôsobiacich v ČR;

•	 posilnia svoju schopnosť kriticky vyhodnocovať infor-
mácie.

Postup:

Úvod:

Pred filmom položte žiakom a žiačkam otázku, v čom vidia 
rozdiel medzi mienkotvornými a dezinformačnými média-
mi. Spýtajte sa ich, či poznajú niektoré z nich. Základné roz-
diely medzi mienkotvornými a dezinformačnými médiami 
nájdete v tabuľke v informačnej časti metodík.

Premietanie filmu: (26 minút)

Otázky na reflexiu a diskusiu po filme:

•	 Aké	máte	z	filmu	pocity?	Prečo?	Čo	na	vás	najviac	zapô-
sobilo?	Šokovalo	vás	niečo?

•	 Vo	filme	sa	hovorí	o	českých	dezinformačných	weboch.	
Poznáte	niektoré	z	nich?	

•	 Poznáte	slovenské	dezinformačné	weby?	Navštívili	ste	
zo	zvedavosti	niektorý	z	nich?	Čo	ste	sa	tam	dozvedeli?	

•	 Premýšľali	ste	nad	pravdivosťou	zverejnených	informácií?

•	 Prečo	chce	niekto	šíriť	nepravdivé	správy?	Čo	z	toho	
autori	a	autorky	majú?

•	 Prečo	pod	článkami	na	dezinformačných	weboch	chý-
ba	meno	autora,	prípadne	je	tam	iba	skratka?	Prečo	by	
sa	autor	nechcel	podpísať	pod	svoju	prácu?	

•	 Pamätáte	si	dezinformačné	techniky,	ktoré	boli	vo	filme	
spomenuté?	 Stretli	 ste	 sa	 už	 s	 niektorou	 z	 nich?	Do-
kážete	uviesť	(pokojne	aj	fiktívny)	príklad	toho,	kde	by	
mohla	byť	použitá	dezinformačná	technika?	

•	 V	čom	sa	dezinformačné	weby	líšia	od	tých	mienkotvor-
ných?	Ako	ich	rozpoznať?		

•	 Aký	ste	mali	pocit,	keď	v	sídle	Aeronetu	nenašiel	novinár	
vo	filme	nikoho?	Pôsobí	na	vás	takéto	médium	dôvery-
hodne?	Prečo?

•	 Počuli	ste	už	o	etickom	kódexe	novinárov?	Na	čo	slúži?

•	 Čo	sú	konšpirácie?	Poznáte	nejakú	konšpiračnú	teóriu?	
Poznáte	web,	ktorý	by	hoaxy	či	dezinformácie	identifi-
koval?	Aký?	

•	 Premýšľate	pri	čítaní	článku	v	novinách	alebo	na	interne-
te	nad	tým,	či	je	pravdivý?		Odkiaľ	čerpáte	informácie	vy?	

•	 Čo	robiť,	aby	sme	sa	nenechali	zmanipulovať	a	odhalili	
nepravdivé	informácie?	

•	 Šéfredaktor	AC24	Andrej	Geršl	vo	filme	povedal:	„Člán-
ky	nerevidujeme,	každý	má	právo	na	názor.	Veríme,	že	
čitateľ	je	inteligentný,	aby	si	utvoril	názor	sám.“	Myslíte	
si,	 že	čitatelia	 kriticky	hodnotia	obsah	článkov?	Alebo	
len	prijímajú	informácie	a	veria	im?	

Metodická poznámka:

Práve v tejto časti môžu zaznieť názory na politiku 
USA, NATO, Ruska a podobne. Zdôraznite, že témou 
hodiny sú dezinformácie a vplyv médií na spoloč-
nosť, nie geopolitika jednotlivých krajín. V diskusii 
pokračujte nasledujúcimi otázkami.
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Doplňujúce informácie k témam filmu

Aký je rozdiel medzi dezinformačnými  
a mienkotvornými médiami?

Keďže obe skupiny sú vnútorne heterogénne, je kľúčové 
určiť spoločné definičné znaky, aby sme rozpoznali, k akej 
skupine môžeme konkrétne médium priradiť. V tabuľke 
nižšie uvádzame hlavné rozdiely medzi dezinformačnými 
a mienkotvornými médiami, nie každé z nich však spĺňa 
všetky uvedené body.

ČO JE NOVINÁRSKA ETIKA?

Pravidlá správania sa novinárov a novinárok, ale aj vydavate-
ľov, vysielateľov, tlačových agentúr či internetových portálov, 
pokrýva Etický kódex novinára, vytvorený Slovenským 
syndikátom novinárov. Ten obsahuje niekoľko zaujímavých 
zásad novinárskej práce:

•	 Novinár získava textové, zvukové, zvukovoobrazové  
a obrazové záznamy a podklady pre články a iné diela 
tak, aby bolo zrejmé, že je novinár, a neskrýva svoje celé 
meno a príslušnosť ku konkrétnemu médiu.

•	 Novinár nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, 
že sú nepravdivé.

•	 Titulky článkov alebo programov nesmú byť zavádzajú-
ce ani nepravdivé. To isté platí pre upútavky a reklamy, 
ktorými sa články a programy propagujú.

•	 Komentáre a názory musia byť jasne označené a odlí-
šené od spravodajstva a faktov. Ani v komentári novinár 
neuvádza názory, ktoré protirečia faktom.

*		Prehľad	vlastníkov	rôznych	mienkotvorných	médií	môžete	nájsť	v	infografike:	Přehled	vlastníků	slovenských	médií	(platné	v	septembri	2018).

DEZINFORMAČNÉ MÉDIUM

Neznáma vlastnícka štruktúra, neznáme financovanie

Neznáme sídlo média, prípadne „kamenná“ redakcia 
ani neexistuje

Ignorovanie etických novinárskych zásad:

•	 miešanie spravodajstva a publicistiky,

•	 zámerné dezinformovanie, overiteľne nepravdivé  
články buď ostávajú nezmenené, alebo sa vymažú  
a po čase objavia,

•	 podsúvanie jedného uhla pohľadu a spravidla hanobenie 
ostatných pohľadov,

•	 extrémistický či rasistický obsah,

•	 nekritické rozhovory, autor nereaguje, ak zaznie od 
respondenta nepravdivá informácia (pasívne dezinfor-
movanie).

MIENKOTVORNÉ MÉDIUM

Vlastníci sú zverejnení*, financovanie je transparentné

Práca v redakcii, ktorej sídlo je známe

Dodržiavanie novinárskej etiky:

•	 odlíšenie spravodajstva a publicistiky,

•	 články postavené na overiteľných faktoch (v prípade 
uverejnenia nepravdivej informácie publikované  
ospravedlnenie, odstránenie nepresností),

•	 snaha o vyvážené informovanie,

•	 v rozhovore kritické reflektovanie respondentových 
odpovedí.

           Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, 
ale do poslednej kvapky krvi budem 
brániť tvoje právo povedať to.

F. M. A. Voltaire

           Každý má právo na vlastný názor, 
ale nemá právo na vlastné fakty.

D. P. Moynihan

http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/09/infografika-prehled-vlastniku-slovenskych-medii/
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•	 Ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, 
je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opra-
vu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán 
alebo redakcie.

ČÍM SA VYZNAČUJÚ TZV. DEZINFORMAČNÉ  
MÉDIÁ?

Pre tento typ médií ponúka vedecká literatúra viaceré po-
menovania. Synonymickými označeniami bývajú nese-
riózne, alternatívne, konšpiračné, pričom mnohé z nich sa 
považujú za proruské, prokremeľské a antizápadné médiá. 

Typickými črtami dezinformačných médií sú produkova-
nie a šírenie dezinformácií, teda lživých informácií šírených  
s cieľom oklamať ich prijímateľov, ako aj ignorovanie zák-
ladných novinárskych štandardov, týkajúcich sa práce 
so zdrojmi či delenia na spravodajstvo a publicistiku. Prob-
lematické býva aj ich financovanie, ktoré je obvykle ne-
jasné. Pojem pochádza z názvu oddelenia niekdajšej KGB 
–дезинформация (dezinformácia).

Novinárčina rozlišuje spravodajské a publicistické žánre. 
Spravodajstvom označujeme mediálne výstupy, ktoré na 
základe faktov vecne, vyvážene, nestranne a presne pribli-
žujú určitú aktuálnu či neznámu udalosť. Kým spravodaj-
ské texty by mali vychádzať len z faktov, v publicistike má 
autor či autorka povolené informácie čitateľovi „predžuť“, 
spracovať, pospájať, prípadne ukázať, ako to vidí, vyjadriť 
svoj názor.

Dezinformačné weby toto delenie ignorujú, čím vytvárajú 
dojem, že ponúkajú vecné správy, zatiaľ čo v skutočnosti 
ponúkajú subjektívne komentáre.

Najčastejšie ide o online médiá bez printovej (tlačenej) 
verzie, hoci sa nájdu aj výnimky. Rubriky dezinformačných 
médií zvyčajne tvoria články prebrané z tlačových agentúr, 
čo spolu s dizajnom webu navodzuje dojem, že sa nachá-
dzame na stránke seriózneho média. 

Pomedzi agentúrne články sa však objavujú autorské výstupy, 
ktoré stoja na nepravdivých či skreslených informáciách. 
Ich cieľom je manipulovať čitateľov/poslucháčov/divákov. 

Neraz tiež preberajú obsah mainstreamových (mienkotvor-
ných) médií, ktorý zámerne prekrútia. Alternatívne médiá 
pritom často obviňujú mainstreamové médiá z klamstiev, 
zatajovania informácií či nevyváženého informovania, pri-
čom samy prichádzajú s novou verziou reality. Tú však 
konštruujú prostredníctvom najrôznejších manipulatív-
nych argumentačných techník. 

Výstupy alternatívnych webov nebývajú založené na dô-
veryhodných zdrojoch alebo obsahujú nepodložené tvrde-
nia či tvrdenia vytrhnuté z kontextu. Do zdanlivo spravo-
dajských článkov bývajú zakomponované názory autora, 
ktorý býva neraz anonymný1. Pôvodcu klamlivých obsa-
hov je tak náročné vystopovať.

PREČO DEZINFORMAČNÉ MÉDIÁ VZNIKAJÚ?

Allcott a Gentzkow identifikujú vo svojom výskume Social 
Media and Fake News in the 2016 Election dve príčiny 
vzniku dezinformačných médií. Jedným z nich je podľa vý-
skumníkov profit, ktorý alternatívne weby generujú množ-
stvom kliknutí na sociálnych sieťach a z inzercie.

Napríklad niektoré dezinformačné weby v amerických pre-
zidentských voľbách v roku 2016 produkovali tzv. fake news 
(falošné správy), ktoré pomáhali obom kandidátom. Autori 
neskôr deklarovali, že články produkovali len za účelom zis-
ku a ich cieľom nebolo podporiť či poškodiť ani jednu stranu. 

Druhou príčinou vzniku dezinformačných médií býva ide-
ologické presvedčenie, ktoré chcú autori dezinformáciami 
rozširovať2, prípadne chcú v spoločnosti vyvolať chaos, 
aby ľudia nevedeli, komu a čomu majú veriť. V oboch prí-
padoch ide o propagandistické snahy.

AKO DEZINFORMAČNÉ MÉDIÁ PORUŠUJÚ  
NOVINÁRSKU ETIKU? 

Alternatívne médiá pokrývajú celoštátne a globálne témy, 
pričom pokrytie týchto tém býva overiteľne nevyvážené a 
zavádzajúce. V niektorých článkoch autori hrubo porušujú 
pravidlá novinárskej etiky. 

Spoločnou aktivitou think-tanku GLOBSEC Policy Institute, 
facebookovej stránky Dezinformácie, Hoaxy a Propaganda 
a Juraja Smatanu, zakladateľa projektu Konšpirátori.sk, 
vznikol na stránkach Denníka N blog Dezinformácie Hoaxy 
Propaganda, ktorý vo svojich výstupoch viackrát preukázal 
dezinformovanie niektorých médií. Autori blogu zistili, že 
ak sa preukázal klamlivý obsah, tieto médiá sa neosprave-
dlnili (čo by podľa novinárskej etiky mali), prípadne článok 
stiahli a po čase ho znova uverejnili.

Jeden z najväčších slovenských dezinformačných 
webov Hlavné správy vo svojom článku Návštev-
nosť Hlavných správ prekročila v marci hranicu  
1 milión unikátnych návštevníkov za mesiac dek-
laruje, že prináša seriózne, presné a pravdivé spra-
vodajstvo a netrpí jednostrannou propagandou, 
ktorá je podľa neho typickou črtou mainstreamo-
vých médií. Informácie mainstreamových webov 
sú podľa Hlavných správ prebrané, vytriedené, 
prefiltrované a upravené. 

V skutočnosti však Hlavné správy – okrem prebra-
ných agentúrnych správ – spravodajstvo prakticky 
vôbec neprodukujú. Bežne však publikujú články, do 
ktorých priamo vkladajú názory autora. Tie však nie 
sú spravodajstvom, ale publicistikou. 1	 Gregor	a	kol.,	2018,	s.	59	–	60.

2	 Allcott	a	Gentzkow,	2017,	s.	217.

https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf
https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf
https://www.globsec.org/
https://sk-sk.facebook.com/pages/category/Community/Dezinform�cie-Hoaxy-Propaganda-1144754945569773/
https://www.konspiratori.sk/
https://dennikn.sk/autor/dezinformacie-hoaxy-propaganda/
https://dennikn.sk/autor/dezinformacie-hoaxy-propaganda/
https://www.hlavnespravy.sk/navstevnost-hlavnych-sprav-prekrocila-v-marci-hranicu-1-milion-unikatnych-navstevnikov/1359528
https://www.hlavnespravy.sk/navstevnost-hlavnych-sprav-prekrocila-v-marci-hranicu-1-milion-unikatnych-navstevnikov/1359528
https://www.hlavnespravy.sk/navstevnost-hlavnych-sprav-prekrocila-v-marci-hranicu-1-milion-unikatnych-navstevnikov/1359528
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Konkrétne v blogu Hlavnespravy.sk: Postupné primiešava-
nie jedu analyzovali autori vybrané texty a popísali vývoj 
Hlavných správ, ktoré začali produkovať proruské články 
po tzv. Euromajdane na Ukrajine v roku 2014. 

Zdrojom ich informácií býva aj Marian Kotleba, predseda 
fašistickej Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorý sám šíri 
dezinformácie, napríklad v dezinformačnom rádiu Slobod-
ný vysielač. O podvrhu, ktorý šíri, písal aj Denník N v texte: 
Kotleba poradil ľuďom čítať Protokoly sionských mudrcov, 
podvrh o židovskom sprisahaní.

ČO SÚ DEZINFORMÁCIE?

Dezinformácie sú staré ako ľudstvo samo. S používaním 
jazyka totiž nastupuje možnosť s ním kreatívne pracovať. 
V dobe sociálnych sietí, ktoré sa postupne stávajú najpou-
žívanejším zdrojom informácií, sa synonymom pre dezin-
formácie stalo slovné spojenie fake news (falošné správy). 
Allcott a Gentzkow definujú dezinformácie ako „zámerné	
a	overiteľne	falošné	správy,	ktoré	zavádzajú	čitateľov“. 3

Podobným je pojem fáma (misinformation) – tiež ide o ne-
pravdivú, falošnú správu, rozdiel je však v tom, že autor verí, 
že informácia je pravdivá a jeho zámerom nie je manipu-
lácia. Živnou pôdou pre misinformácie sú prípady, kedy si 
novinár pôvodnú informáciu dostatočne neoverí. Naproti 
tomu, dezinformátori sú si vedomí toho, že šíria lži.

Tretím pojmom sú zákerné informácie (mal-information), 
ktoré sú pravdivé alebo polopravdivé, no ich primárnych 
cieľom je budovať nenávisť a niekoho poškodiť.4

Podrobnejšie vysvetlené rozdiely medzi dezinformáciami, 
misinformáciami a zákernými informáciami, ako aj ďalšími 
blízkymi pojmami k téme fake news nájdete v publikácii 
Journalism, Fake News & Disinformaton, ktorú vydalo OSN 
(od strany 44).

Spohr píše, že zavádzanie prostredníctvom dezinformácií 
môže ovplyvňovať demokratické procesy.5 Jedným z de-
mokratických procesov sú voľby. V roku 2016 sa konali 
americké prezidentské voľby, s ktorými je debata o fake 
news úzko spätá. Štúdia výskumníkov zo Stanfordovej 
a Newyorskej univerzity napríklad preukazuje, že priemer-
ný Američan bol oveľa viac vystavený pro-Trumpovským 
dezinformáciám než tým, ktoré pomáhali Hillary Clinto-
novej. Samozrejme, otestovať, či dezinformácie skutočne 

prispeli k víťazstvu Donalda Trumpa, je pre výskumné tímy 
náročnou výzvou.

S nástupom internetu sa stalo šírenie dezinformácií oveľa 
jednoduchším a rýchlejším než v minulosti. Založiť si webo-
vú stránku nie je zložitý proces a na sociálnych sieťach je 
pomerne veľká sloboda v tvorbe a šírení obsahu. 

Doposiaľ sme sa s dezinformáciami stretávali najmä v bul-
várnych médiách, ktoré za účelom väčšej čítanosti pro-
dukujú šokujúce a senzačné informácie o celebritách, pri 
interpretácii prekrúcajú realitu alebo si jednoducho vymýš-
ľajú. Dnes však musíme čeliť aj novému typu dezinformácií 
– takému, ktorý podnecuje k nenávisti či extrémizmu a má 
politický dopad. 

Klamlivé informácie pritom nemusia byť produkované len 
médiami, ale môžu za nimi stáť napríklad politickí predsta-
vitelia či vlády štátov, ktoré ich zneužívajú na ovplyvňo-
vanie politického diania. Práve tým majú dezinformácie 
schopnosť ovplyvniť náš každodenný život.6

ČO SÚ HOAXY?

Hoaxy sú poplašné a tzv. reťazové správy, ale tiež satiric-
ké informácie a žarty. Typickým príkladom sú správy, kto-
ré obsahujú výzvu: „Pošli tento e-mail desiatim ľuďom do 
dnešnej polnoci a splní sa ti želanie.“ Nebezpečenstvo tkvie 
v tom, že preposielaním takýchto správ ostatní často ne-
skrývajú pôvodného odosielateľa, čím sa na internete šíri 
veľké množstvo emailových adries. Tie môžu poslúžiť na 
šírenie vírusov. Prostredníctvom hoaxov tiež môže byť po-
škodený jednotlivec a jeho povesť. Častokrát môže ísť o sa-
tirický článok, ktorý sa nesprávnym pochopením začne 
šíriť ako poplašná správa.7

Niektoré médiá majú svoj vlastný etický kódex, 
dobrovoľne sa tiež môžu hlásiť k spoločnému etic-
kému kódexu, ktorý zastrešuje viaceré médiá. Taký 
vytvorila napríklad Tlačovo-digitálna rada SR. Píše 
sa v ňom, že „komentáre	a	názory	musia	byť	jasne	
označené	 a	 odlíšené	 od	 spravodajstva	 a	 faktov“.  
V prípade, že novinár zverejní nepravdivú, skresle-
nú či zavádzajúcu informáciu, je povinný ju opraviť.

3	 Allcott	a	Gentzkow,	2017,	s.	213.

4	 Ireton	a	Posetti,	2018,	s.	44	-	45.

5	 Spohr,	2017,	s.	155.

6	 Gregor	a	kol.,	2018,	s.	46	-	47.

7	 Gregor	a	kol.,	2018,	s.	45.

Viac o hoaxoch a ich konkrétne príklady nájdete 
na fact-checkingovom portáli manipulatori.cz.

https://dennikn.sk/blog/562295/hlavnespravy-sk-postupne-primiesavanie-jedu/
https://dennikn.sk/blog/562295/hlavnespravy-sk-postupne-primiesavanie-jedu/
https://dennikn.sk/871210/kotleba-poradil-ludom-citat-protokoly-sionskych-mudrcov-podvrh-o-zidovskom-spiknuti/?ref=top
https://dennikn.sk/871210/kotleba-poradil-ludom-citat-protokoly-sionskych-mudrcov-podvrh-o-zidovskom-spiknuti/?ref=top
https://dennikn.sk/871210/kotleba-poradil-ludom-citat-protokoly-sionskych-mudrcov-podvrh-o-zidovskom-spiknuti/?ref=top
https://dennikn.sk/871210/kotleba-poradil-ludom-citat-protokoly-sionskych-mudrcov-podvrh-o-zidovskom-spiknuti/?ref=top
https://en.unesco.org/sites/default/files/journalism_fake_news_disinformation_print_friendly_0.pdf
https://trsr.sk/wp-content/uploads/Eticky_kodex.pdf
https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/
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ČO JE PROPAGANDA?

Pojem propaganda pochádza z latinského slova prōpāgāre, 
čo znamená rozširovať, rozmnožovať, rozhlasovať. Vo svo-
jich počiatkoch, v 17. storočí, nemal pojem negatívny ná-
dych a spájal sa s misijnou činnosťou katolíckej cirkvi. Pred 
prvou svetovou vojnou nebolo slovo príliš používané. Po-
čas vojny propagandu používali štáty na mobilizáciu voj-
ska, ale i celej populácie, a to prostredníctvom vtedajších 
médií – plagátov, tlače i rozhlasu.  Negatívny význam dali 
pojmu propaganda až Veľká Británia a USA. Za propagan-
distické označovali výhradne aktivity Nemecka, ktoré po-
važovali za skazené a podvodné. Vtedy sa zapečatila nega-
tívna konotácia propagandy.8

Dezinformácie sú jedným z najefektívnejších nástrojov 
propagandy, ktorej cieľom je zmiasť, zmanipulovať, ovplyv-
ňovať. Tak ako dezinformácie, ani propaganda nie je no-
vodobým fenoménom. S nástupom nových technológií sa 
síce mení spôsob a efektívnosť jej šírenia, no účel zostáva 
rovnaký. „Zmyslom	 propagandy	 je	 pôsobiť	 na	 publikum	
a	 úmyselne	 formovať	 jeho	 myšlienky,	 postoj	 a	 chovanie		
s	cieľom	dosiahnuť	reakcie	v	súlade	s	úmyslami	a	potreba-
mi	propagandistu.“	9

Samotná propaganda nemusí stáť iba na klamstvách. 
Pražský inštitút bezpečnostných štúdií (PSSI) vysvetľuje, že 
veľmi účinná je propaganda polopravdivá alebo pravdivá. 
Propagandisti môžu pravdivé fakty využiť nevyváženým 
spôsobom alebo ich zasadiť do zavádzajúceho kontextu, 
čím manipulujú s faktami aj s ich cieľovou skupinou. 

Propaganda pôsobí v dvoch rovinách: buď šíri správy  
s jedným konzistentným videním sveta, a tým pádom chce 
vzbudiť dôveru v konkrétny uhol pohľadu, alebo propagan-
dista šíri mnohé správy, ktoré si navzájom odporujú. Jeho 
cieľom je vyvolať v ľuďoch zmätok a neistotu, nepotrebuje 
ich nutne presvedčiť na konkrétne vnímanie skutočnosti.

ČO SÚ KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE  
A PREČO IM VERÍME?

Konšpiračné teórie stoja na presvedčení o sprisahaniach 
a viere v to, že niekto ovláda naše životy a celý svet, prípad-
ne nám o niektorých udalostiach klame. Existujú konšpi-
rácie o ovládaní sveta (čipovaním, očkovaním), o udalos-
tiach („Teroristický útok na americké Dvojičky 11. septembra 
2001 vykonali samotní Američania.“) alebo o historických 
faktoch („Zem je plochá.“).

Náš mozog funguje tak, že si vysvetľujeme udalosti a javy 
prostredníctvom vzorcov.10 V globalizovanom svete, plnom 
súvislostí a prepojení, narastá počet javov, ktoré sú pre nás 
úplne nové a ktorým nerozumieme. K novým informáciám 
preto priraďujeme podľa vzorca to, s čím sme sa už stretli. 
Pri zložitých javoch máme tendenciu vysvetliť si veci niečím 
nadprirodzeným alebo si vzorec vymyslíme a vysvetlíme si 
ich po svojom. Prepojenia, ktoré konšpiračné teórie odhaľu-
jú, sú schopné rovnicu vyriešiť a vysvetliť a my sa z neznáma 
dostaneme do bezpečnej zóny. Tento pocit bezpečia nám 
ponúka konšpiračná teória.11

Konšpiračné teórie naberajú na sile vďaka mnohým fakto-
rom. Napríklad vďaka tomu, že ľudia sú v potvrdzovaní svo-
jich názorov predpojatí (biased). Sociálni psychológovia to 
vysvetľujú teóriou motivovaného zdôvodnenia (motivated	
reasoning), podľa ktorej máme tendenciu hľadať informácie 
potvrdzujúce naše presvedčenia (confirmation	bias). Takéto 
informácie považujeme za dôveryhodnejšie a pôsobivejšie. 

Navyše hľadáme protiargumenty k tým vysvetleniam, kto-
ré sú v protiklade s našimi presvedčeniami (disconfirma-
tion	bias).12 Naše myslenie tak samo vytvára živnú pôdu pre 
konšpiračné teórie, a preto im ľahšie veríme.13

Vypočujte si debatu o konšpiračných teóriách a ich rizi-
kách s výskumníčkou Slovenskej akadémie vied Zuzanou 
Panczovou v Slovenskom rozhlase.

AKÉ DEZINFORMAČNÉ MÉDIÁ  
NA SLOVENSKU POZNÁME?

Podľa analýzy Central Europe under the fire of propagan-
da: Public opinion poll analysis in the Czech Republic, Hun-
gary and Slovakia výskumného inštitútu Globsec, skoro 
tri štvrtiny Slovákov verili v roku 2016 tradičným médiám 
a 17 percent dezinformačným médiám. Medzi mladými vo 
veku 19 až 24 rokov však dezinformačným médiám verí 
takmer 30 percent. Globsec upozorňuje, že tento trend sú-
stavne narastá. 

8	 Gregor	a	kol.,	2018,	s.	17	–	18.

9	 Gregor	a	kol.,	2018,	s.	15.

10	 Gregor	a	kol.,	2018,	s.	49.

11	 Gregor	a	kol.,	2018,	s.	49	–	50.

12	 Druckman	a	kol.,	2013,	s.	59.

13	 Gregor	a	kol.,	2018,	s.	50.

Viac o propagande a konkrétne online propagan-
de si prečítajte na prvej strane reportu Pražského 
inštitútu bezpečnostných štúdií s názvom On-line 
propaganda: stará hra v nových kulisách. 

           Cieľom modernej propagandy 
nie je len dezinformovať alebo 
pretláčať agendu. Chce unaviť 
kritické myslenie a vymazať pravdu.

Garri Kasparov

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11373/943139
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11373/943139
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/04/GLOBSEC-Trends-2016.pdfhttp://
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/04/GLOBSEC-Trends-2016.pdfhttp://
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2018/04/GLOBSEC-Trends-2016.pdfhttp://
http://www.pssi.cz/download/docs/499_propaganda-v-paggio.pdf
http://www.pssi.cz/download/docs/499_propaganda-v-paggio.pdf
http://www.pssi.cz/download/docs/499_propaganda-v-paggio.pdf
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Označeniu média za dezinformačné predchádza náročná 
fact-checkingová analýza. Overovaniu faktov v alternatív-
nych médiách sa venuje slovenský projekt Konšpirátori.sk. 
Jeho prvotným zámerom bolo upozorňovať firmy a inze-
rentov, že ich reklama sa môže nachádzať na webstránkach 
dezinformačných médií, čím pomáhajú ich financovať. 

Projekt však môže slúžiť aj bežným ľuďom, aby si overili, či 
zdroj ich informácií neprodukuje články so sporným obsa-
hom. Zaradenie do databázy dezinformačných médií robí 
nezávislá komisia, ktorá mediálny obsah posudzuje na zák-
lade nasledujúcich kritérií:

1. šarlatánsky obsah, ktorý je v rozpore s vedeckými faktami,

2. dezinformácie a propaganda, 

3. konšpiračné teórie,

4. násilný a extrémistický obsah, etnická/rasová neznášanlivosť,

5. nerešpektovanie základných zásad novinárskej etiky.

Dosah a relevantnosť dezinformačných médií je však ná-
ročné určiť, keďže väčšina z nich nie je súčasťou oficiálne-
ho monitoringu návštevnosti. 

To, že ich význam netreba podceňovať, preukázala naj-
novšia správa Digital News Report 2018, ktorú vydal Reu-
ters Institute na Oxfordskej univerzite. Ten okrem iného 
skúmal najdôveryhodnejšie médiá na Slovensku. Do reb-
ríčka sa dostali aj Hlavné správy – ako jediné z dezinfor-
mačných webov – a skončili na piatom mieste.

https://www.konspiratori.sk/
http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf?x89475
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Mediálna príručka Surfařův průvodce po internetu  
od iniciatívy Zvol si info vašim žiakom a žiačkam prezradí, 
ako rozpoznajú kvalitný zdroj informácií, manipulatívne 
techniky či manipuláciu obrazovými prostriedkami.

Tipy, jak na internetu nenaletět je materiál spracovaný 
našou partnerskou organizáciou Člověk v tísni.

Jak učit kontroverzní témata je materiál spracovaný  
našou partnerskou organizáciou Člověk v tísni. 

Fact-checkingový portál Antipropaganda.sk.

Portál e-bezpeci.cz s voľne dostupnými materiálmi  
pre učiteľov, rodičov i žiakov.

Analýza alternatívnych médií českých prezidentských 
(2018) a parlamentných (2017) volieb Pražského inštitútu 
bezpečnostných štúdií.

Prehľadná infografika o tom, kto vlastní slovenské  
(mainstreamové) médiá: český portál MediaGuru  
(platné v septembri 2018).

Web Konšpirátori.sk sleduje a hodnotí dôveryhodnosť 
webov. Eviduje zoznam stránok so sporným obsahom.

Ďalšie príručky a zaujímavé odkazy k téme filmu:

Klamstvá a konšpirácie
Antipropaganda.sk

e-bezpeci.cz

Prezidentské voľby Parlamentné voľby
Surfařův průvodce po internetu

Tipy, jak na internetu nenaletět Kto vlastní slovenské médiá

Jak učit kontroverzní témata Konšpirátori.sk

Ako fungujú médiá

https://dennikn.sk/718059/prirucka-pre-stredne-skoly-klamstva-a-konspiracie/
https://antipropaganda.sk/
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/34-o-projektu-1/o-projektu/925-materialy
http://www.pssi.cz/download/docs/538_prezidentske-volby-2018-analyza.pdf
http://www.pssi.cz/download/docs/482_parlamentni-volby-2017-analyza.pdf
http://zvolsi.info/manual-2/
http://www.globalnevzdelavanie.sk/system/tdf/pdfs/tipy-jak-na-internetu-nenaletet.pdf?file=1&type=node&id=1544&force=
https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/09/infografika-prehled-vlastniku-slovenskych-medii/
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